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Csallóközben születtem és nem mondha-
tom, hogy folyamatosan elvágyódtam vol-
na. Szeretem az alföldet. Ettől függetlenül 
a tanulmányaim és a magánéletem is úgy 
hozta, több helyen éltem az országban, s 
látva a különböző emberi megközelítése-
ket és gondolkodásmódot, pontosan értem 
és érzem is, mi az, ami esetleg szebb vagy 
jobb lehet egy másik vidéken. Mégis visz-
szavágytam. 

Ezzel együtt vagy éppen ezért azért időn-
két útra keltem, ahogy annyian manapság. 
Megismerni, felfedezni, élményekkel gaz-
dagodni, mert minden vidék adhat nekünk 
valami olyan kincset, melynek megismeré-
se legalább néhány pillanatra, de akár egy 
egész életre meghatározhatja azt, akik va-
gyunk. Néhány éve feleségemmel eljutot-
tunk Milánóba is. A divat egyik világköz-
pontjába, az olasz pénzügyi centrumba, 
amely nekem közel három évtizede egyet 
jelent a helyi AC Milan focicsapatának 
otthonával. Vannak szurkolók, akik ked-
venceiket a sikeresség fényében cserélik, 
de többen vannak azok, akik egy életen át 
hűségesek maradnak azon egyetlen csapat 
iránt. Ez utóbbi jellemző rám is, így nem is 
olyan titkolt célom volt eljutni Lombardia 
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központjába és a San Sirot, vagyis a helyi 
klubok stadionját is megcsodálni.

Sikerült, s amikor a helyi turistabusz a 
stadion közelébe ért, elérzékenyülve tekin-
tettem a hatalmas építészeti alkotásra. Kö-
zel negyven fokos hőségben ismertem meg 
az öltözőt, a gyepet, a lelátót, majd a sta-
dion árnyékában pihenve gondolkodtam 
azon, hogy ez is megadatott. Nem is akar-
tam elhinni, hogy a 8-10 éves önmagam 
álma teljesült és ott voltam Milanóban. 

Egész kirándulásunk során óriási forró-
ság jellemezte napjainkat, amelyben mégis 
tökéletes eleganciával felöltözött, zakóban 
sétáló férfi akat, kecses hölgyeket és persze 
rengeteg turistát láttunk. Ugyanakkor az is 
érezhető volt, a modern világ lüktető zaja 
uralja a várost, ahol a magas árak és az üz-
let irányítja a mindennapokat, ez nem az a 
toszkán vagy éppen velencei olasz hangu-
lat, hanem a napjaink globalizmusa talián 
előadásban.

Ettől függetlenül olyan városban tölthet-
tem el néhány éjszakát, amelybe szerettem 
volna eljutni és egyszer még biztosan vissza 
szeretnék menni, hogy egy igazi fociőrü-
letnek is részese lehessek.

MILANÓ – OLASZOS, DE MÁSKÉPPÓÓÓÓÓ
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Horváth Géza: 
A napfény áthatol...
Kórusgyűjtemény
Kiadó: Lilium Aurum

„Tíz éve jelent meg a Csemadok Művelődési Intézetének gondozásában Horváth Géza 
kórusműveinek gyűjteménye Este van, este van címmel. Ahogy abban a kötetben, 
ugyanúgy ebben is találunk egynemű és vegyeskari műveket: egyháziakat, népdal-
feldolgozásokat és kortárs költemények ihlette kórusműveket. Ez a kötet elsősorban 
a 2011 óta eltelt évtized szerzeményeinek válogatását tartalmazza, de helyet kapott 
benne néhány olyan kórusmű is, amely jóval korábban: az 1980-as vagy az 1990-es 
években keletkezett. (…) a szerzőnek ezúttal is az a szándéka, gazdagítsa a magyar 
énekkarok kórusműválasztékát.” 

Részlet Huszár László írásából

Ára: 11 €

Tisztelt Olvasók!

Szeretettel ajánljuk szíves fi gyelmükbe Horváth Géza A napfény áthatol... című kórusgyűjteményét, amely igazi csemegéket tartal-
maz a karéneklés elkötelezettjei számára. A könyvet megvásárolhatják a Lilium Aurum Könyvkiadóban Dunaszerdahelyen vagy 
megrendelhetik a  marketing@liliumaurum.sk címen is.

CSCSIICSAY ALAJ

SZERZŐINK
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Egy Pozsonyhoz közeli, akkor még szín-
magyar faluban voltam kisgyerek. Ma 
már elképzelhetetlen szabadságban nőt-
tünk fel. Mint mindegyik fi únak, nekem 
is volt csúzlim, focilabdám és horgászbo-
tom. A szabadidőnk jelentős részét kint 
töltöttük, hol is lettünk volna máshol. Az 
időt a nap járásáról vagy a templomi ha-
rangozásról érzékeltük. Szórakozásain-
kat mindig nagyban meghatározta az év-
szakok változatossága. Télen a lefagyott 
utcákon korcsolyáztunk vagy hokiztunk, 
nyáron fociztunk, fejeltünk, az aratásból 
visszamaradt szénabálákból építettünk 
magunknak bunkert. Ha pecázni volt 
kedvünk, magunk gyúrtunk paprikás 
vagy vaníliacukros tésztát, esetleg gi-
lisztákat szedtünk össze. Nem éltünk 
a virtuális világ rabságában. Gyerekek 
voltunk, nem törődtünk azzal, hogy ki 
mit hagy maga mögött, ha kilép az ott-
honából. Mégis, érzékeltük, hogy volt 
köztünk egy végtelenül elesett, nyűszte 
srác, aki apró termete ellenére nagyon 
is agresszíven viselkedett velünk. Akkor 
még nem tudtam, hogy az agresszivitás 
a félelem, gyengeség jele. A neve is igen 
furcsán csengett a számunkra, egy bib-
liai név Jézus korából, abban az időben 
még vidékünkön nem voltak divatban a 
szappanoperák, hogy egyesek azokból 
ihletve válasszanak nevet a gyereküknek. 
Mi csak úgy hívtuk, Kleo. Szerintem ak-
kor Kleo műveletlenebb volt nálunk, de 
többet tudott a világról, mint mi össze-
sen. Bontakozó gyermeki lelke érezte, 
hogy ott a helye, amit tapasztalt maga 
körül. Piszkos, elnyűtt ruhákban járt, 
időnként lenyírták kopaszra. Nem őt 
irigyeltük, mert nem neki volt egy táská-
nyi kisautója. Ha annyit szeretett volna 
magának, amennyi nekünk volt, akkor 
elvett a mienkből. Hallottuk, már meg-
gyűlt a baja a rendőrséggel is. Számunkra 
ott volt a minta, ha hétköznap van, apu, 
anyu munkába indul, mi meg az iskolá-
ba. Nem is érzékeltük, hogy ez történhet 
másképp is. 

Közben eltelt 40 év, én magam is, mint 
az édesanyám, pedagógus lettem, és min-
dig kellemesen nosztalgiázva gondolok 
a hetvenes évekbeli gyermekéveimre. 
Annyi szép volt benne, ami elnyomta 
a kevés rosszat, pláne, ha az mással tör-
tént. Gyakorlati tapasztalataim alapján 
levezettem a Kleohoz hasonló indíttatású 

sorsok következményét. Itt véget is ér-
hetett volna a történet, ha egy napon be 
nem csengetnek hozzánk és a kapuban 
nem egy ötvenes, jól öltözött férfi t látok. 
Kleo volt. Elmesélte, hogy eljött az az idő 
az életében, amikor összeszedte magát. 
Családja van, lakása és dolgozik. Jövete-
lének az oka pedig az, hogy összeszedje 
múltjának összetört cserépmaradványait. 
Ugyanis az édesanyám volt egy évben az 
osztályfőnöke, és Kleo azt remélte, hogy 
rajtam keresztül legalább az osztályfény-
képhez hozzájuthatna, ugyanis neki nincs 
fényképe a gyerekkorából, amit megmu-
tathatna a családjának. A fénykép meg-
lett, és látható volt rajta többek közt egy 
félszeg, fél vállát felhúzó, félig a szomszéd 
gyerek mögé búvó Kleo, akinek testbeszé-
de minden porcikája azt sugallja, idegen a 
szituáció. Nem tudtam eldönteni, ezzel az 
osztályképpel örömet okoztam-e valójá-
ban. Mindenesetre Kleo nekem nagyon 
is nagy örömet okozott a történetével, és 
pedagógusként egy sor gondolatot indí-
tott el bennem. Fordítunk-e az alap- és 
középiskoláinkban az oktatás mellett kel-
lő fi gyelmet a tanulók nevelésére is? Mi-
közben tantervek és monitorok hatására, 
tanterv által űzött vadként suhanunk át a 
különböző témakörökön, eszünkbe jut-e, 
hogy osztályainkban ott üldögélnek a 
tempót rég feladó elesett lelkek, akik jobb 
esetben azt értik meg a helyzetből, hogy 
ha nem zavarnak másokat, hálából ne-
kik is nyugtuk lesz? Alkalmazzuk-e vagy 
egyáltalán elég mélységében ismerjük-e 
a diff erenciált oktatás elméleti és mód-
szertani sajátosságait? Értjük-e eléggé az 
általunk tanított tantárgy rétegződését 
és tudatosítjuk-e eléggé, hogy nem fi zi-
kusok, matematikusok, földrajztudósok 
stb. vagyunk, hanem pedagógusok? Egy-
általán, abba az irányba változik-e a tár-
sadalmunk, amelyben az elesettek felzár-
kóztatása a cél, vagy kineveljük a vezető 
elitünket, a tömeg pedig butul, beszűkült 
csőlátással megszerzi a megélhetéshez 
szükséges javakat és értetlenül hallgatja 
Ákos szövegét: „Persze, nem biztos, hogy 
jót tesz neked, ha kiszolgálják az ízlése-
det.” 

A kérdések sorát még tucatjával lehet-
ne folytatni. Végül: van fogalmunk arról, 
hogy hány Kleo tűnt el a süllyesztőben, 
mert senki nem látott bennük egy szik-
rányi reményt sem?

MÉSZÁROS PÉTER

AMIKOR ÉN MÉG KISSRÁC VOLTAM   



Vörös Mária, a Szlovákiai Magyar Pe-
dagógusok Szövetsége alelnöke, a ko-
máromi Jókai Mór Alapiskola egykori 
igazgatója határozott, megfontolt, ki-
egyensúlyozott, kiváló pedagógiai ér-
zékkel rendelkező, mégis visszafogott 
és kellő alázattal bíró szakember. Em-
beri tartása követendő példaként szol-
gálhat a jövő nemzedéknek. Munkás-
ságát az Áder János köztársasági elnök 
által adományozott Magyar Arany Ér-
demkereszt állami kitüntetéssel jutal-
mazták 2021. augusztus 20-án, melyet 
Magyarország Pozsonyi Nagykövetsé-
gén vehetett át. 

Megtiszteltetés, hogy vele beszélget-
hettem életének fontos állomásairól, a 
pedagógiáról, a nevelésről és tanításról 
vallott nézeteiről.

 Marika, hogyan tudtad meg, hogy 
átveheted ezt a rangos elismerést és mi 
volt az első gondolatod? 

 A díjra a Szlovákiai Magyar Peda-
gógusok Szövetsége jelölt – előttem a 
legnagyobb titokban. Magyarország 
pozsonyi nagykövetségétől jött a hír, 
hogy felterjesztettek a kitüntetésre és 
augusztus 20-án kerül sor annak ünne-
pélyes átadására. 

Alig akartam hinni a fülemnek, hogy 
valóban rólam van szó. Bevallom, na-
gyon meghatódtam. Őszintén köszö-
nöm mindazoknak, akik érdemesnek 
tartottak erre az elismerésre.

 Miért lettél pedagógus? Családi ha-
gyományokat követtél vagy más hatá-
sok indítottak el ezen az úton? 

 Nincs pedagógus az elődeim között, 
de a szüleimnek állítólag egy óvó néni 
jó érzékkel megjósolta, hogy pedagógus 
lesz belőlem. 

Utólag visszagondolva, az alap- és kö-
zépiskolában is mindig fi gyeltem a ta-
náraimat, nemcsak a magyarázataikat, 
a kommunikációjukat, hanem a gesztu-
saikat, a hangulatot, amelyet kialakítot-
tak az órán, a hozzáállásukat hozzánk, 
diákokhoz, a tantárgyhoz, melyet taní-
tottak.  

A tanáraim és szüleim hatására for-
dultam a társadalomtudományok felé, 
könnyen és szívesen tanultam a nyelve-
ket, a történelmet, a földrajzot. Rengete-
get olvastam, a könyv ma is mindennapi 
szellemi táplálékom. Legkedvesebb szá-
momra a magyar nyelv és irodalom volt, 
de érdekelt a pedagógia és a pszichológia 
is. Egyetemi diplomámat az ELTE Böl-

NOVÁK MONIKA
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csészkarán, magyar-pszichológia sza-
kon szereztem. Hazatérve a komáromi 
nevelési tanácsadóban helyezkedtem 
el pszichológusként, de zömmel admi-
nisztratív feladatokat végeztünk, mert 
annak a sokoldalú pszichológusi mun-
kának, amelyre készültem, hazai körül-
mények között még nem voltak meg a 
feltételei. Már az is nagy előrelépés volt, 
hogy bevezettük az iskolaérettségi vizs-
gálatokat, így kapcsolatba kerültem a 
járásban működő óvodákkal, iskolák-
kal. Egy idő után váltottam és tanítani 
kezdtem.

 Van olyan pedagógus az életedben, 
akinek a személyisége befolyásolta a 
szakmai pályádat? 

 Állítom, a tanári minta meghatá-
rozó lehet egy-egy ember pályájának 
alakulásában. Szerencsésnek mond-
hatom magam, mert emlékeimben 
sok kiváló pedagógus él, akiknek 
hálával tartozom mindazért, amit 
tőlük kaptam: a tudás mellett embe-
ri, erkölcsi tartást, a minőség iránti 
fogékonyságot és igényt. Többeket is 
említhetnék, de hármat név szerint 
kiemelnék: Ružička Zsuzsannát, alap-
iskolai osztályfőnökömet, aki szakmai 
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tudása mellett innovatív módszere-
ivel nyűgözött le bennünket. A gim-
náziumban a legendás Gáspár Tibor 
magyarórái élményszámba mentek, 
neki köszönhető, hogy úgy döntöt-
tem, a magyar szakot választom, az 
egyetemen pedig Fábián Pál, a nyelv-
művelés és a helyesírás egyik legna-
gyobb szakembere volt éveken keresz-
tül az egyik mesterem.

 Hosszú évekig a komáromi Jókai 
Mór Alapiskola igazgatójaként töl-
tötted be egy közösségben a lámpás 
szerepét. Tanúja voltam, mekkora 
tisztelettel fordulnak még ma is feléd 
egykori munkatársaid. Biztosan meg-
fogalmaztad pedagógiai hitvallásodat. 
Megosztanád velünk?

 Ezt a szakmát teljes odaadással, fel-
készülten, odafi gyeléssel és empátiával, 
hivatásként szabad csak művelni. A jó 
pedagógusban ösztönösen működik a 
kreativitás, a felfedezni vágyás, a szün-
telen tenni akarás. Akkor tud kitelje-
sedni, ha támogató, érzelmi biztonsá-
got nyújtó légkör veszi körül, világos 
és egyértelmű követelményrendszerrel, 
megfelelő önállósággal tisztelik meg. 
Meggyőződésem, hogy ehhez a pá-
lyához elengedhetetlen a hitelesség, a 
gyerekek szeretete és mellette mindeh-
hez jó adag türelem, következetesség és 
derű is szükségeltetik.

 Az irányításod alatt számos változást 
élt meg a komáromi Jókai Mór Alap-
iskola. Intézményvezetőként melyik 
innovációra vagy ma is a legbüszkébb? 

 Talán az egésznapos oktatási-szerve-
zési forma az, amelyről ismerhetik az 
iskolát. Jó érzés tudni, hogy tőlünk in-
dult, és szinte az egész országban alkal-
mazzák, úgy, hogy mindenhol az adott 
iskola feltételeihez igazítják. Remény-
kedem, hogy egyszer állami, fenntartói 
szinten is felismerik a benne rejlő lehe-
tőségeket, és megfelelő anyagi forráso-
kat rendelnek hozzá.  

Ugyanakkor a Jókai Mór Alapisko-
la arculatának kialakításakor lényeges 
volt a pedagógiai programnak az a ré-
sze, amely az anyanyelv mellett a mű-
vészeteket, vagyis a zenét, a képzőmű-
vészetet, a néptáncot emelte ki, és ez a 
tanórák számában is megjelent. A mű-
vészetekkel való nevelés segítségével az 
érzelmi intelligencia fejlesztését tűztük 
ki célul. Ezekből a (sokszor mostohán 
kezelt) tantárgyakból igen színvonalas 
képzést nyújtottunk a tanulóknak, és ez 
az iskola egészének klímájára is pozitív 
hatással volt.

 Az iskola sikeressé elsősorban akkor 
válhat, ha a gyermek – pedagógus – 
szülő hármas hatékonyan működik 
együtt. Mennyire és miért érezted fon-
tosnak a támogató szülői hátteret?

 Egy iskolában az adott szülői háttér 
megkönnyítheti vagy megnehezítheti 
az együttműködést. Mi javarészt közép-
iskolai végzettségű szülők gyermekeit 
neveltük, tanítottuk, sok családból több 
generáció is az iskola padjait koptatta, 
fogalmazhatnék úgy is, visszatérők vol-
tak. Ez mindig segítette a közös munkát. 
A szülő számára a gyermeke a legfonto-
sabb, éreznie kell, hogy az iskola ebben 
partner. Azzal viszont soha nem tudtam 
azonosulni, hogy az iskola legyen a ne-
velés első számú színtere. A szülői minta 
és felelősség nem pótolható, nem ruház-
ható át az oktatási intézményekre.

 A jó iskolában minden a gyerme-
kért történik. A pedagógus hatása 
végigkíséri a gyermekek személyisé-
gének fejlődését. A tudásuk bővítésén 
kívül mit tartottál szem előtt az ő for-
málásukban? 

  A gyereknek szüksége van a biz-
tonságra, éreznie kell, hogy szeretik, 
elfogadják őt olyannak, amilyen, és 
meglátják benne a jót, az értékeset, az 
egyedit. Ha erre sikerül rátalálni, a határ 
a csillagos ég! Nyilvánvaló, hogy nem 
rendelkezik mindenki kiváló képessé-
gekkel, de önmagához mérten fejlődhet, 
és ennek érdekében mindent meg is kell 
tennie a pedagógusnak. A minőségből 
soha nem szabad engedni, mert a gyer-
meknek a legjobb is csak jó.

 Biztosan van több sikertörténet a 
tarsolyodban, melynek során azt érez-
ted, megváltoztattad egy gyermek éle-
tének alakulását. 

 Igazgatóként a felső tagozat egy-egy 
osztályában tanítottam magyar nyelvet 
és irodalmat.  Legtöbbször a nehezeb-
ben kezelhető, problémás osztályokat 
választottam. Azon igyekeztem, hogy a 
rendre alul teljesítő tanulók átlépjenek 
saját korlátaikon, bebizonyítsák saját 
maguknak, hogy többre képesek. Kellő 
odafi gyeléssel, megfelelő hozzáállás-
sal a saját erejükből értek el sikereket, 
mindez növelte az önbizalmukat.

 Van-e olyan tanítványod, aki ma, fel-
nőttként valamilyen területen ismertté 
vált?

 Számos tanítványunkat sorolhatnám, 
akik idehaza vagy külföldön valamilyen 
szakterületen sikeresek, színésztől kezd-
ve a televíziós műsorvezetőn keresztül a 

tudósig, egyetemi tanárokig. Büszkék va-
gyunk minden diákunkra, aki (szak)em-
berként tisztességesen megállja a helyét, 
legyen az az élet bármely területe.

 Ma is az SZMPSZ alelnöki posztját 
töltöd be. Hogyan kerültél kapcsolatba 
a szövetséggel?

 Az SZMPSZ-nek létrejöttétől kezdve 
tagja vagyok. Tisztséget először helyi, 
járási szinten vállaltam, mert az intéz-
ményvezetői munkámat tartottam el-
sődlegesnek. Országos alelnöki posztot 
Pék László, majd a néhai Jókai Tibor és 
most Fekete Irén elnöksége alatt töltök 
be. Mindhárman más-más módon tet-
tek rendkívül sokat a szövetségért, és én 
mindig igyekeztem segíteni ebbéli mun-
kájukat. A legnehezebb időszakot Jókai 
Tibor korai halála jelentette számomra.

 A pedagógián kívül a hétköznapok-
ban mivel töltöd szívesen a szabadidő-
det?

 A szabadidőnek mostanság híján va-
gyok, szívesen töltenék még több minő-
ségi időt az unokáimmal, a barátaim-
mal, színházba járnék és sokat utaznék. 
Azt a kevés szabadidőt, amivel rendel-
kezem, olvasással töltöm és egy-egy jó 
fi lmet is szívesen megnézek kikapcso-
lódásként.

  Ha üzenni szeretnél a ma szárnyu-
kat bontogató ifj ú kollégáknak, milyen 
tanáccsal illetnéd őket?

 A pedagógus csak akkor lehet ered-
ményes, ha hiteles. Ismerjék meg ön-
magukat, tudatosítsák az előnyeiket és 
a gyengéiket, tegyenek meg mindent a 
saját fejlődésükért, mert ez a pálya fo-
lyamatos megújulást követel. De ebben 
rejlik a varázsa is: soha nincs két egy-
forma hétköznap, tanóra, tanítvány, és 
minden pillanatban létrejöhet a csoda, 
amely megerősít abban, hogy a tanítás, 
az együttlét a gyerekekkel, a világra való 
rácsodálkozás élmény és öröm forrása. 
Müller Péter szavait ajánlom minden 
ifj ú és kevésbé ifj ú kollégám fi gyelmébe: 
„Minden pedagógus a lényével nevel. 
Nem az a lényeg, hogy mit mondasz 
vagy mire tanítod a gyermeket, hanem 
az, hogy ki vagy te, mit sugárzol ki ma-
gadból. Kit lát a gyermek, ha téged lát? 
A valódi nevelés nem szavakon át, ha-
nem a lélek és a tett sok ezer láthatatlan 
csatornáján keresztül működik.”

 Gratulálunk a kitüntetéshez, ered-
ményes munkát, jó egészséget kívá-
nunk! Köszönöm szépen a beszélge-
tést!
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nya nem a képletekre és elméleti mo-
dellekre fókuszál ebben a modellben, 
hanem az adatok méréses gyűjtésével, 
rendezésével és elemzésével támogat-
ja az integrált, problémamegoldást 
fejlesztő oktatást. A STEM-modell az 
elméleti tudást összekapcsolja az élet-
ben felmerülő, tudományos háttérrel 
jobban megoldható problémákkal, így 
keltve fel az érdeklődést a természet-
tudományok és a matematika tanulása 
iránt (Vasquez és mts., 2013). Termé-
szetesen az érdeklődés kialakításának 
és a motivációnak feltétele a feladatok 
optimális nehézségi fokának  megvá-
lasztása is (Nagyová Lehocká, 2008). A 
modell szerint tanító iskolákban éven-
te megrendezett tudományok vásárán 
a gyerekek saját projektjüket mutatják 
be, megismerve a kutatók, és fejlesz-
tők összekapcsolódó tevékenységét 
(Trembácz, 2020).

ÚT A STEM-TŐL A STEAM-IG: 
A MŰVÉSZETEK KATALIZÁTOR-
SZEREPBEN

A STEM mozaikszóval jelzett oktatási 
modell jelentése (Science, Technology, 
Engineering, Mathematics) több mint 
az egyes tantárgyakra utaló szavak 
egymásutánja. A természettudomány 
(S, Science) a fi  zika, kémia, biológia, 
földrajz és más, ebbe a körbe sorolt 
tantárgyakon túl a természet világá-
nak élményszerű megismerését jelenti. 
A technológia (T, Technology) nem-
csak anyagok és megformálási tech-
nikák megismerése, hanem eszközök, 
találmányok, használati módok újsze-
rű kapcsolatainak feltárása is. A mér-
nöki tudományok (E, Engineering) a 
célorientált a fogyasztói igények meg-
ismerésén és elemzésén alapuló inno-
váció eljárásaival ismertet meg. Végül 
a matematika (Mathematics) tudomá-

A STEM tárgyakhoz kapcsolódó 
készségek iránti igény folyamatosan 
nő, és  2025-ig várhatóan még tovább 
növekszik majd (EMPL Committee, 
2015). A jelentés szerint a munkavál-
lalók 65%-a dolgozik majd a STEM 
körébe tartozó műveltségterületekhez 
kapcsolódó munkahelyeken. A 21. 
század munkakultúrájához szükséges 
képességek közé ezért sorolják kiemelt 
helyen a digitális képességeket, a kriti-
kus gondolkodást, az együttműködést 
és az innovatív, problémamegoldó 
gondolkodást.  

Ehhez a modellhez ha hozzávesszük 
még a művészetet – „A” mint Arts 
(művészet) –, megkapjuk a STEAM 
mozaikszót, ami a tudományos kutatás 
és az innováció modern, interdiszcip-
lináris megközelítését foglalja magá-
ba. A vizuális gondolkodás gazdagít-
ja a műszaki képzelőerőt. A STEAM 
tantárgypedagógia alapja, hogy a ter-
mészettudományok, technika, mérnö-
ki tudományok és a matematika ha-
tásosabban művelhető, ha művészeti 
képzéssel párosul (Biró, 2021). A vizu-
ális nyelv tanulása pedig gazdagodik, 
ha nemcsak a művészi, hanem a mun-
ka világában használt jelrendszereit is 
megtanítjuk. A művészetek integrá-
lásával elérhető, hogy a műszaki vagy 
természettudományos tudásanyagot 
szemléletesebben, érzékletesebben le-
het bemutatni, és ezzel a tudomány-
kommunikációs módszerrel több lány 
vonzható be az ilyen egyetemi és fő-
iskolai szakokra, illetve tartható bent 
sikeres hallgatóként a műszaki és ter-
mészettudományos képzésben. 

 A modell sikerét bizonyítja, hogy 
az Egyesült Államok törvényhozása 
2013-ban rendeletben szabályozta a 
művészetek megjelenítésének lehe-
tőségét a műszaki felsőoktatásban. A 
műszaki és természettudományos tan-
tárgycsoport integrálása a művészeti 
tantárgyakkal közös projektek, téma-
hetek során valósul meg (Elementary 
and Secondary Education Act and the 
Higher Education Act, 2013–14.) A 
STEAM modell meghonosult a köz-
oktatásban is, ahol a tantárgy-speci-
fi kus képességfejlesztés mellett rend-

KÁRPÁTI ANDREA – SZABÓ TIBOR

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉS MŰVÉSZETI INTEGRÁCIÓ: 
A STEAM MODELL ELMÉLETI ALAPJAI

1. ábra: A STEM modellt tevékenységeken keresztül bemutató ábra. 
Forrás: https://steamedu.com/
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3. ábra: A tapasztalati tanulás (experiential learning) folyamatábrája. 
Forrás: Vásárhelyi, 2016, 41. old., 1. ábra.

2. ábra: A Partnerség a 21. századi képességekért modellje a 21. századi tanulásról. 
Forrás: Tongori, 2012, 13. old., 3. ábra

szeres projektheteken a tanultakat 
integrált módon használják fel – ilyen 
például Magyarországon a Digitá-
lis Témahét (https://digitalistemahet.
hu/), nemzetközi szinten pedig az 
UNESCO által szervezett, a technikai, 
természettudományos kapcsolato-
kat is fontos témának tekintő Nem-
zetközi Művészeti Hét (UNESCO 
Arts Week, amely – mint az esemény 
weboldalának linkje mutatja – a mű-
vészetpedagógia projekthete: https://
en.unesco.org/commemorations/
artseducationweek). A tudományos–
művészeti projektek témái több tudás-
területen szerzett ismeretek integrálá-
sával vezettek új tudáshoz. Példaként 
néhány téma: Fenntartható energia, 
Miből készül?, Élet és mozgás, A társa-
dalmi viszonyok változásának hatása a 
közlekedés fejlődésére, Új kommuni-
kációs formák technikai háttere, Hí-
res találmányok. A témáról szóló kö-
vetkező cikkünk végén közlünk majd 
egy linkgyűjtemény, ahol számos ilyen 
projekt részletesen, képekkel és osz-
tálytermi videófelvételekkel olvasható. 

Tipikus STEAM játék a Rubik-koc-
ka, a világ egyik legsikeresebb, há-
romdimenziós térbeli logikai játéka, 
amelyet 1974-ben talált fel ifj abb Ru-
bik Ernő. A játék eredeti nevén bűvös 
kocka volt, hiszen sokak számára meg-
valósíthatatlan feladat a nagy kockát 
alkotó 27 elem (a lapokat alkotó 9 kis 
kocka) szétszedés nélküli, azonos szí-
nű lapokká való forgatása. Kiváló tér-
szemlélet szükséges hozzá, a mentális 
forgatás (a kocka színeinek követése 
gondolatban) és nagyon jó manuális 
készség (villámgyors mozgatás) egy-
aránt kell ahhoz, hogy egy előzetesen 

összekevert kockából minden olda-
lon azonos színű lapocskákkal fedett 
idom legyen (Rubik, 2020). 1982 óta 
kétévente világbajnokságot rendez-
nek, ahol nemcsak forgatják a kockát, 
de bemutatják oktatási felhasználási 
lehetőségeit is, hiszen a kocka nem-
csak jó játék, de a térbeli mozgások 
szemléltetésére alkalmas (vö. https://
www.worldcubeassociation.org/
competitions/WC1982). A játékkal 
kapcsolatos gondolkodási műveleteket 
és élményeket jól leírja a tapasztalati 
tanulás (experiential learning) ábrája.

A fenti ábra szerzője, Vásárhelyi Ta-
más biológus, tudománykommuniká-
tor, a múzeumi tanulás jeles szakértője 
a Hermann Ottó Emlékév kapcsán 
2014-ben munkatársaival együtt új-
ragondolta ezt a tanulási modellt és a 
tanösvények szokásos tematikáját is. 
A STEM modellbe jól illeszthető tan-
ösvény egy kiépített erdei vagy városi 
útvonal, amelynek mentén tájékozta-

tó táblák és megfi gyelhető természeti 
képződmények, állatok, tájrészletek 
segítenek sokoldalúan megismerni 
egy tájegység kultúráját. A tanösvé-
nyen járva nemcsak földrajzi ismerete-
ket szerez a látogató, de sokat tanulhat 
biológiáról, fi zikáról, kémiáról vagy 
éppen csillagászatról is. A tanösvény 
sokoldalú, de passzív ismeretterjesz-
tő módszer, amely élményeket kínál 
és gondolkodásra késztet, de nem ad 
lehetőséget kísérletezésre, önálló fel-
fedezésre. Ezt a lehetőséget egy másik, 
a STEM-hez jól illeszthető pedagógiai 
modell: a felfedezéses tanulás (inquiry 
based learning) teremti meg.

Az interaktív polihisztor játszóház 
a felfedezéses tanulás terepe, módsze-
reiben és témáiban egyaránt a termé-
szettudományos tárgyak oktatásában 
fontos pedagógiai modell mentén 
épült fel. (Vásárhelyi, 2016). A Her-
mann Ottó Vándor Tanösvény felál-
lítható a szabadban, de egy múzeumi 
folyosón is (erről minden információ 
elérhető itt: https://mkne.hu/herman-
otto-vandortanosveny/). A tudós po-
lihisztor munkásságát játékokkal, kí-
sérletekkel és a megszerzett ismeretek 
kombinálására ösztönző feladatokkal 
mutatja be. Tanári kézikönyv is készült 
hozzá, amelyből maga a módszer: a 
STEM egy izgalmas, új, bárhol meg-
valósítható variánsa ismerhető meg 
(szerk. Vásárhelyi, 2015).

A STEAM MINT TANTÁRGY-
INTEGRÁCIÓS MODELL

A STEAM modell tantervszervezé-
si módszer, amely a természettudo-
mányok, az informatika, a mérnöki 
tudományok, a művészetek és a ma-
tematika tartalmait integrált módsze-



rekkel, a való élet problémái köré cso-
portosított tartalmakkal jeleníti meg. 
Különös jelentősége van a STEAM 
programokban a vizuális kommuni-
kációnak a tudományközvetítésben, 
hiszen a képi információk gyorsabban 
befogadhatók. A STEAM nem jelenti 
a tantárgyak összevonását, ellenke-
zőleg: alapos tantárgy-specifi kus ké-
pességfejlesztéssel alapozza meg az 
integratív, több szaktanár együttmű-
ködésére épülő projekteket. Ezekben 
megjelenik a sokoldalú vizuális nyelv-
használat, sokszor olyan szinten, hogy 
a projektek a tudományos és művészeti 
ismereteket egyenrangúan közvetítik, 
a képességeket mindkét területen egy-
forma intenzitással fejlesztik (Fenyvesi 
és mts., 2017).

A STEAM projektek arra az elvárás-
ra építenek, hogy a fi zikai, kémiai fo-
lyamatokat, a gépek működését ábrák-
kal, kísérletezéssel, a kultúrtörténetből 
vagy a mai életből vett példák alapján 
megismerő fi atalokból könnyebben 
válik élethosszig tanuló, fejlődő szak-
ember. A modell előnyei:

  Jó terepe a probléma alapú, kísér-
letező tanulásnak, a kritikai gondolko-
dás fejlesztésének

  Többféle képességcsoport egyidejű 
használatára ad lehetőséget a kognitív, 
aff ektív és pszichomotoros képesség-
rendszer összekapcsolódásával, ezek 
egyszerre fejleszthetők

  Sokféle szakértelem együttes alkal-
mazására van szükség a projektekben: 
számos tanuló juthat képességeinek 
megfelelő feladathoz

  Csoportos, páros munka valós és 
virtuális környezetben: a munkahelyi 
környezet szimulálása  

  Speciális képességű/hátránnyal élő 
tanulók is jól integrálhatók  

  A projektek bemutatásakor a ver-
bális és vizuális kommunikációs esz-
közök sokoldalúan használhatók – az 
illusztrációtól a folyamatábráig, a do-
kumentum fotótól az infógrafi káig.

Mivel a projektekben a tanulók ké-
pességszintjének megfelelően kivá-
lasztott, valós tudományos problémák 
megoldása a feladat, kiemelt szerepet 
kap a kritikai, divergens gondolkodás. 
Ez a kifejező magyar fordításban szét-
tartó, elágazó gondolkodásmód, amely 
számos megoldási lehetőséget feltár és 
megfontol, a tudományos kutatásban 
és a műszaki innovációban egyaránt 
kiválóan hasznosul. A kritikai gondol-
kodás működéséhez fontos a kreativi-
tás összetevői közül az ötletesség és a 
fl uencia, a gyorsan felmerülő és rugal-
masan változtatható megoldási lehe-
tőségek megtalálása. A tanuló megta-
nulja fi gyelembe venni és értékelni a 
csoporttársai és mentora új szempont-
jait, és egyre bátrabban vet fel eredeti 
és társadalmi problémák iránti érzé-
kenységet tükröző megoldásokat. 
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A hazai gyermekirodalom-kutatás, 
-alkalmazás, valamint a „gyermek-
könyves” szakma folyamatos aktivitás-
sal munkálkodik a gyermekirodalom 
körébe sorolható művek másodlagos, 
kritikai irodalmának létrejöttén. E 
tevékenység folyamatos kísérőjelen-
sége egyfaja kirekesztő aktus szük-
ségességének felvetése, illetve annak 
konkrét gyakorlása, mellyel az értel-
mezők határokat igyekeznek húzni az 
irodalomkritikai vizsgálatok körébe 
vonható, és a lényegében irodalmon 
kívüli jelenségek, szövegek közé. Indo-
kolatlan korlátozás volna ugyanakkor 
e (valljuk be,) nehezen megragadható 
kérdéskört az esztétikai ítéletalkotás-
ban professzió révén érintett néhány 
terület hatáskörébe utalni, hiszen a 
„gyermekirodalom” tanulmányozása 

talán épp azért olyan gyümölcsöző, 
mert felhasználási, keletkezési módjai 
rendkívül széles kulturális kontextus-
sal rendelkeznek. 

Gyermekirodalmat használ a pe-
dagógia, a családi és társadalmi élet 
része a gyermekkönyvek vásárlása 
és ajándékozása bizonyos helyzetek-
ben. Gyermekirodalommal dolgozik 
a sajátos társadalmi szerepét betöltő 
könyvtáros, sok esetben a gyermek-
irodalom alkotásaira alapoz a gyer-
mekek fogyasztási szokásait fi gyelő 
marketing: márkavédjegyként kerül-
nek használatba irodalmi szereplők 
(pl. Micimackó), vagy márkázott 
gyermekjátékok válnak narratív, akár 
irodalmi alkotások szereplőivé (Bar-
bie baba, Transformers, Hello Kitty). 
Ebben a tágan értett felhasználói-be-

fogadói kultúrában az értékítéletek, 
„felhasználási javaslatok” igen sokféle 
irányból érkezhetnek, a jót és rosszat 
megkülönböztető autoritásért több 
szereplő is versenyben van. Ugyanak-
kor a befogadók természetes (=kultu-
rális kontextusból eredő) igényeként 
is jelentkezik a jó és rossz, értékes és 
értéktelen, hasznos és káros elválasz-
tásának szükséglete. Ebben a hely-
zetben van jelentősége a címben em-
lített dilettáns fogalomnak – egyelőre 
a pontos defi níció (kísérlete) helyett 
a kifejezés alkalmazási funkcióját ál-
lítanám a fi gyelem középpontjába: a 
kirekesztés, leértékelés a kifejezés által 
megvalósuló gesztusa (feladatköre) 
mellett valójában mi történik abban a 
(gyakori) esetben, ha a dilettáns mű 
dilettánskénti leértékelése nem egy-
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értelmű, ehelyett normatív (sőt, akár 
kultikus) használatban marad (dilet-
táns olvasat?). És milyen következ-
ményei vannak annak, ha az értékelés 
megszületik, de nem jut egyetemes 
érvényre az összes lehetséges befoga-
dói körben? És milyenek a téves lemi-
nősítés következményei? A két részben 
közölt tanulmány záró szakaszában 
kitérünk ezekre a kérdésekre is, annak 
reményében, hogy e nagyrészt inkább 
elméleti jellegű áttekintés konklúzi-
ói révén a gyakorlati kultúraértés és 
-kritika valóságához is hozzájárulhat.

DILETTÁNS GYERMEK-
IRODALOM?

A címben felvetett gondolat, miszerint 
a létező gyermekirodalmi korpusz egy 
része a klasszikus szóhasználattal dilet-
táns, vagyis értéktelen, talmi, hibásan 
végigvitt alkotói folyamat eredménye 
– pedagógiai kontextusban pedig akár 
„haszontalan, káros” minősítés alá 
esik – a fentiek tükrében magyarázatot 
igényel. 

Mivel maga a gyermekirodalom 
vagy gyermekkönyv (a fogalmi laza-
ságot szándékosan fenntartva) termé-
szetéből adódóan gyakorta irodalmon 
kívüli, médiaközi vonásokat is mutat 
(illusztrációk, kapcsolat más médiu-
mokkal, merchandising-játékok, stb.), 
az irodalomértés és -kritika hatókörén 
kívül eső kulturális produktumok – a 
korunkban természetesnek tekinthető 
médiaközi esztétikai gondolkodás je-
gyében – csupán ezért egyáltalán nem 
szükségszerűen részesülnek egyúttal 
elmarasztaló értékelésben.1 A margi-
nális irodalom elavultnak tűnő fogal-
ma műfajokat, de voltaképpen alkotói 
és olvasói stratégiákat bélyegez meg, 
mely gondolatmenetnek nem csupán 
a posztmodern irodalmi térben nincs 
relevanciája – a gyermekirodalomban 
talán soha nem is volt. Egy gyermek-
könyveket író építész vagy fi zikus sem 
minősül szükségszerűen dilettánsnak 
– könnyen lehet, hogy könyvének si-
kerét magas színvonalú szerkesztői és 
illusztrátori munkával segítik elő. Egy-

előre tegyük hát félre azt a fentiekből 
következő megfi gyelést, hogy a gyer-
mekirodalom mint kulturális adottság 
érdekkörében így korántsem csupán 
az irodalomtudomány művelői lép-
hetnek fel az értékes és értéktelen elvá-
lasztásának igényével.

Milyen esetekben alkalmazza a klasz-
szikus, jelző nélküli irodalom(értés) a 
dilettáns jelzőt? A kérdésre adható vá-
lasz irodalomtörténeti, és azon belül 
kánontörténeti megközelítésből tűnik 
könnyen körüljárhatónak.2

Irodalomtörténeti nézőpontból el-
mondható, hogy az adott kor irodal-
mi közéletének mindig is része volt az 
egyes megszülető alkotások minősé-
gének, erkölcsi és esztétikai értékeinek 
megvitatása, és sok esetben a súlyo-
sabb összecsapások eredményeképp 
adott életművek megítélését akár év-
századokra is meghatározhatták ezek 
a folyamatok. Mindenki által ismert 
példa Kisfaludy Sándor vagy Gvadá-
nyi József életműve megítélésének sa-
játos változása a tizenkilencedik, majd 
huszadik század irodalmi közéletében. 
Az említett időszak második felének 
szintén paradigmatikus hatású összeg-
ző szövegei találhatók Arany János 
kritikai örökségében, azon belül is ki-
emelten a „dilettantizmustól ihletett” 
két Vojtina-versben. Az irodalmi köz-
élet, közgondolkodás ilyenforma mű-
ködésének folyamatossága korunkban 
is megtapasztalható, bár a direkt ösz-
szecsapások idegenek a posztmodern 
esztétikum nyitottságától – legalábbis 
számos, korábban problematikus-
nak tűnő vonás és téma ma már in-
kább egy adott mű elismertségét és 
refektáltságát növeli, mintsem csök-
kentené azok elfogadottságát.3 Így a 
szerzői „képzetlenség” az autenticitás 
garanciája lehet (memoárirodalom), 
a populáris kultúra zsánereivel folyta-
tott játék önmagában nem stigmatizál 
(költői rapszövegek, „high-concept” 
fantasy és science fi ction stb.), a sti-
láris kidolgozatlanság és az esztétikai 
élménykeltés iránti igény hiánya már 
a modernitás korában elfogadottá vált. 

Létezik-e tehát egyáltalán a dilettáns 
irodalom jelensége, problémája? Van-e 

értelme a kanonizáció folyamatából 
külön kiemelve vizsgálni a leértéke-
lés, kirekesztés egy speciális esetét? 
Talán kialakítható volna olyan meg-
közelítés, mely felől nemleges választ 
fogalmazhatnánk meg, ugyanakkor a 
nagyobb magyarázó erő reményében 
mégis kísérletet teszek a kérdés olyan 
átfogalmazására, mely mégis meg-
ragadhatóvá tesz bizonyos korunk 
irodalomértése számára is releváns 
problémákat. Teszem mindezt annak a 
reményében, hogy ezzel kapaszkodó-
kat nyújthatok a gyermekkultúrával, s 
azon belül is a gyermekirodalommal 
kapcsolatos normális és spontán nor-
matív igények körüli gondolkodásnak.

Az első, megfontolni javasolt néző-
pont az irodalmi alkotás szociológi-
ai-antropológiai megközelítése, mely 
egy adott (történelmi?) kontextusban 
meg tudja magyarázni, miért léteznek 
egyáltalán irodalmi alkotások – vagyis 
egész pontosan milyen a legszélesebb 
értelemben vett kulturális folyamatok 
eredményezik az individuumok vagy 
közösségek szövegalkotó és -megosztó 
tevékenységét. 

Nagy vonalakban: a sokszereplős 
közösségi „játszmának” valamelyest 
keretet szab az irodalmi nyelv alkal-
mazói köre (az irodalmi alkotók anya-
nyelvi vagy magas nyelvi kompeten-
ciájú személyek), és a posztmodern 
médiavalóságban minden esetben 
fontosak az irodalom létezési módjait 
meghatározó, önálló hagyománnyal 
és működéssel rendelkező intézmény-
rendszerek is. Ilyen intézmények a 
tömegmédia fórumai (hagyományo-
san nagy súllyal a nyomtatott sajtó 
és könyvkiadás és a velük összefüggő 
gazdasági struktúra), ilyen az iskola-
rendszer, ilyen a tudományos élet (a 
szépirodalom szövegeit nem csupán 
az irodalomtudomány alkalmazza re-
ferenciaként), de érintőlegesen a poli-
tikai rendszer, az egyházak, vagy akár 
a hadsereg és más társadalmi szerep-
lők is befolyásolják az irodalmi művek 
genezisét. 

A dilettantizmus témakörénél ma-
radva a fenti intézmények és a tőlük 
részben-egészben független alkotók 

___________________
1 A néhány évtizeddel ezelőtt még a hazai szakirodalomban is gyakran tetten érhető szemléletet, mely adott médium, regiszter, műfaj eszté-
tikai vonásait kérte számon máshová tartozó alkotásokon (ezzel értékhierarchiáét állítva, és az adaptációkat félreértve) jelen korunkban nem 
meghatározó, ezért e szöveg keretei közt refl ektálatlanul hagynám.
2 Kiváló iránymutatás lehet például a Világirodalmi Lexikon vonatkozó szócikke.
3 Az irodalom terén talán kevésbé, de a fi lm- és videojátékkultúra terén annál ismertebb a „guilty pleasure” befogadói mintázata, ahogyan a 
széles körben rossz kritikát kapó, félresikerült alkotások szinte kultikus rajongás tárgyává lesznek. A legismertebb példák Ed Wood fi lmjei 
vagy Paul Verhoeven Showgirls című alkotása.
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határkijelölő gesztusai azok, melyek 
meghatározzák azokat a kereteket, 
melyeken kívül a létező szövegek vala-
miféle elmarasztaló értékítélet alá es-
hetnek.4 Ennek a helyzetnek az egyik 
változata az, melyet a dilettáns iro-
dalom fogalmán keresztül megérteni 
igyekszünk.

A DILETTÁNS IRODALOM MINT 
NORMASZEGÉS

Miért létezhet egyáltalán olyan alkotói 
pozíció, melyet az adott kultúra-társa-
dalmi normarendszer (tehát nem első-
sorban az irodalmi kánon!) nemkívá-
natosnak tekint? 

Elsőként tekintetbe vehetjük, hogy 
a kultúrák létezését ellenkulturális je-
lenségek is kísérik. A nagy narratívák 
szükségszerűen rivális ellen-narratí-
vákat is létre segítenek. A helyzetet 
bonyolítja, hogy már maga a moder-
nitás, de az arra épülő posztmoder-
nitás is éppen hogy értékképzeteket 
társít (noha nem mindig és nem kö-
vetkezetesen) a lázadás, a leleplező 
kritika, sőt, a rombolás, dekonstruk-
ció alakzataihoz is. Ennek kapcsán az 
ellenkulturális (eredetű) jelenségek 
kanonizációja (és monetizációja) fo-
lyamatos.5 A dilettáns irodalmat kö-
rülölelő apologetikus célú másodlagos 
szövegvilág retorikáját nem ritkán 
épp ennek a jelenségnek a felismerése 
határozza meg: a normáknak nem-
megfelelést bátor (társadalom-)kri-
tikaként, értékelvű konfrontációként 
meghatározva.

Másodszor: az is természetes, hogy 
a fentebb említett rendszerek által fel-
állított szabályok és korlátok az adott 
egyén vagy közösség számára nehezen 
vagy korlátozottan megismerhetők. 
Ráadásul a komplex, posztmodern 
kultúrákban e rendszerek nem ösz-
szehangoltan működnek, elvárásaik 
ellentmondásosak lehetnek, és az a 
mód, ahogy ezeket meghatározzák, 
értelmezhetetlen lehet a másik kultu-
rális normarendszer nézőpontjából. 
Ráadásul e rendszerek létezése elvá-

laszthatatlan a hatalom funkcionális 
működéseitől, tehát egymásnak fe-
szülő, negatív, zéró és pozitív összegű 
játszmákba bonyolódott értékrendek 
dinamikájára ismerhetünk itt rá. 

Így végeredményben egyetlen szer-
ző sem lehet teljes birtokában olyan 
tudásnak, mely alapján biztosan elke-
rülhetné az elmarasztalás, kirekesztés 
folyamatait – nem beszélve arról, hogy 
az irodalmi alkotás időben állandó 
medialitásának köszönhetően annak 
is ki van téve, hogy időbeli kontextusá-
ból kiszakítva egy másik kor ítélőszéke 
előtt kelljen felelnie. 

Természetesen az ilyen hátterű nor-
maszegéseknek is csupán egy része 
az, amelyet a dilettantizmus jelensé-
gével kapcsolatba hozhatunk: a kul-
turális közélet kirekesztő gesztusai 
ennél jóval változatosabbak. A poli-
tikai narratíva például használhatja 
a „hazaáruló”, „reakciós”, „deviáns” 
stb. fogalmakat, az oktatási rendszer a 
„kártékony”, „haszontalan”, „téves” stb. 
kategóriáit, és így tovább. Nagyon óva-
tosan talán fogalmazhatunk így: a di-
lettáns e megközelítésből a Foucault-i 
koncepció őrültjéhez hasonlóan az 
elnémított, a vitából és a hatalmi küz-
delemből kivont, a játékból kimaradni 
kényszerülő, meg nem említett, vagy 
inkább a küzdelembe még ellenfélként 
sem bevont szereplő. 

Harmadszor: az is legitim meg-
közelítés lehet, ha a dilettantizmust 
nem kívülrekesztettségnek, hanem 
egy speciális kulturális dimenzió ki-
teljesedésének tekintjük. Valószínűleg 
a legtöbb esetben e megközelítés áll 
legközelebb az alkotók és közössé-
gek saját percepciójához. Itt megne-
vezhetünk sajátos mintázatokat, ér-
tékkoncepciókat is. Az egyik ilyen a 
popularitásé – az alkotó vagy alkotók 
(számukra) meghatározó, jelentős po-
zitív visszajelzéshez jutnak. A modern 
és premodern korban rendelkezésre 
álló médiumok a visszajelzés csatorná-
it csak igen korlátozott módon tudták 
biztosítani – manapság viszont a digi-
tális kommunikáció szinte korlátlan 
lehetőségeket biztosít e téren. Maga 

a popularitás jelensége ugyanakkor 
a bennünket e tanulmányban foglal-
koztató területtel csak részben mutat 
átfedéseket – a populáris kultúra igen 
nagy része nem kapcsolódik össze a 
klasszikus esztétikai normák szerint 
értett művészet, így akár az irodalom 
„felségterületeivel”. Egy milliós nézett-
ségű videómegosztós hírességet senki 
nem tart irodalmi dilettánsnak, mind-
addig, amíg öltözködési tanácsokat ad. 
Ha viszont ugyanő válaszkölteményt 
ír Petőfi  Nemzeti dalához, ez a helyzet 
megváltozhat – és azt is tudjuk, mi-
kor: ha tevékenysége mellőzi az iró-
nia ilyenkor (normatív módon) elvárt 
(határkijelölő) gesztusait.

De korántsem csupán a népszerű-
ség az egyetlen értékkoncepció, mely-
lyel a dilettáns tartalmakat létrehozó 
egyén vagy közösség legitimálhatja 
tevékenységét. A korábban említett 
két másik normaszegési szituáció al-
kalmat teremt a norma félreértésére is 
– ez a fajta aszimmetria: hogy az al-
kotó normakövetőnek, normaadónak 
tekinti magát, de valamely (szélesebb) 
értelmezői közösség ezt nem fogadja 
el, szintén elég tipikus formája a dilet-
táns művészetnek. 

Az elsőként említett témakörben, 
az ellenkulturális vállalkozások terén 
ilyen szituáció lehet, ha az alkotó nem 
létező vagy félreértett szabályokkal 
szemben fogalmaz meg kritikát, olyan 
ellenkulturális közösséggel kíván azo-
nosulni, mely a saját normái szerint 
ezt nem tudja elfogadni.6 

A másik lehetőség, ha a dilettáns 
szerző támogató attitűddel közelít egy 
létező (esztétikai) normarendszerhez, 
de azt korlátozott módon érti, félreér-
ti, annak immanens ellentmondásait 
olyan módon oldja fel, ami miatt úgy 
válik elfogadhatatlanná, hogy eköz-
ben önmagát a választott értékrenddel 
való azonosulásban őrzi meg.7 Ennek 
a helyzetnek egy speciális esete, ha va-
laki aktuálisan nem, de történelmileg 
létező normák, értékrend jegyében 
alkot, félreértve-használva azt: ebben 
az esetben a kortárs kritika is bizony-
talan talajon kénytelen tevékenykedni. 

___________________
4 Kézenfekvő a párhuzam Foucault diskurzus-elméletével, mely a kultúra egészét azonosítja ilyen befogadó-kirekesztő metaszövegként. 
5 Szép példa a jelenségre a személyazonosságát nem vállaló, ugyanakkor világsztárként tisztelt képzőművész, Banksy akciója, melynek ke-
retében egy nagy összegért értékesített munkája az aukciót követően egy, a képkeretbe épített berendezés segítségével, távirányítással meg-
semmisítette magát. A műkincspiac ezt az eseményt nem az alkotás megsemmisüléseként, hanem funkcionális beteljesüléseként, további 
éréknövekedésként „árazta be”.
6 Ilyen például a hazai 1990-es évekbeli populáris rap (Rapülők, Animal Cannibals) stigmatizációja.
7 Ilyen például a gyermekirodalom sokat kárhoztatott, gügyögő hangvételű és mégis fájdalmasan didaktikus vonulata – hogy ne hazai szerzőt 
kárhoztassunk, említtessék meg az osztrák Gerlinde Ortner Gyógyító mesék-sorozata.



változatból jön létre (klasszikus eset-
ben) egy konkrét, állandó formájú (ld. 
könyvkereskedelem, műkincspiac igé-
nyei) alkotás. A szerzői funkció meg-
valósításának feltétele, és adott eset-
ben színvonalának fokmérője, hogy a 
lehetséges variációk mekkora köréből 
képes meríteni, illetve milyen forrá-
sokhoz van hozzáférése e folyamat 
során. 

A dilettantizmus jelenségét néha 
összekapcsolják, azonosítják a kezdő 
/amatőr (nem hivatásos) alkotó pozí-
ciójával: aki tudás, hozzáértés, elegen-
dő motiváció, ráérő idő, anyagi háttér 
(vagy akár „tehetség”) híján nem fér 
hozzá a lehetőségek kellően tág köré-
hez, így kiválasztása is hiányos, elég-
telen, a mű pedig ebből eredendően 
fogyatékos. Az esztétikai ítéletek során 
gyakran hangoztatott „sem hozzáten-
ni, sem elvenni” elv például ennek a 
gondolatmenetnek a következménye. 
Ugyanilyen magától értetődő a pár-
huzam a naiv művészettel, illetve min-
denféle ösztönös(-nek gondolt) művé-
szi produkcióval – itt az a feltételezés, 

A témával foglalkozó irodalom sok-
szor épp ezeket a speciális eseteket 
érti dilettantizmus alatt: „idejétmúlt” 
esztétikai ízlés szerint, de még azt is 
félreértve alkotó, a kritikát visszauta-
sító vagy meg sem értő szerzői maga-
tartást.

Negyedszer, a mesterségbeli/tech-
nikai fogyatékosság, „amatőrizmus” 
problémáját is tárgyalnunk kell. Bár a 
modernitás óta az esztétikai folyama-
tok alapvető sajátossága az, ahogyan 
saját megformáltságukra refl ektálnak, 
és ilyen értelemben bármilyen mes-
terségbeli megformáltságú szöveg-
nek lehet művészi funkciója, az alko-
tói szerephez a legtöbb konvenció a 
megvalósuló műnél jóval szélesebb 
potencialitást rendel. Ez egy meglehe-
tősen ritkán tárgyalt kérdéskör, e he-
lyen én is leginkább művészetfi lozófi ai 
megközelítésből tudom említeni, és 
tekintélyként Hamvas Béla Kisfaludy 
Sándor Himfyje kapcsán fogant esszé-
jére hivatkozom (Hamvas, 1946, 2–9).

Az egyes alkotások genezisekor a 
(szinte) végtelen számú lehetséges 

hogy az alkotó nem választ, hanem 
épp a számára lehetséges egyetlen va-
riánst  valósítja meg. A „gyermeknyel-
vi” irodalom vagy a gyermekrajzok 
esztétikai értékelése épp úgy ezen a 
talajon áll, mint az említett naiv művé-
szeté vagy a folklór egyes alkotásaié.8 

Összességében tehát bár vonzó le-
het a dilettáns alkotó / alkotás lényegi 
vonásai közé sorolni valamiféle eszté-
tikai megformálatlanságot, technikai 
értelemben vett hiányt, az eszközök 
birtoklásának bizonytalanságát – a va-
lóságban ezen adottságok számos más, 
lényegében eltérő esztétikai szituáci-
óban is jelentős szerepet játszhatnak, 
akár még inkább döntő súllyal, mint 
választott témánk esetében.9
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KRITIKAI GONDOLKODÁS

___________________
8 Itt nyilván a revival / survival / gesunkenes Kulturgut stb. koncepciói árnyalják tovább a képet.
9 Megemlítendő, de részletes tárgyalását mellőzöm: már a romantika, s utóbb a modern és posztmodern szándékosan imitálja és keresi a for-
mai tökéletlenség és „primitivitás” eff ektusait. Ezek az organicitáson túl például a természetesség, őserő, játékosság képzetét idézhetik fel, és 
még számos más fontos hatással is összefüggésbe hozhatók.



során a mese alapján kell különböző 
feladatokat megoldaniuk.

A JÁTÉKSZABÁLY LEÍRÁSA

A táblajáték alapját egy bonyodalom 
képezi: eltűnik a királylány az erdő-
ben. Mivel a király nagyon megijed, 
ezért bejelenti, hogy annak adja lánya 
kezét és fele királyságát, aki megtalálja 
a gyermekét. A három legény csillogó 
szemmel indul neki a játéknak, hogy 
majd ők megtalálják a király legféltet-
tebb kincsét és feleségül veszik. A sár-
kányok pedig arra törekednek, hogy 
ők találjanak rá a lányra, mert ak-
kor örökké a sárkányvárában fognak 
együtt élni.  A játék célja, hogy valaki 
megtalálja a királylányt, aki eltűnt az 
erdőben. 

A táblajátékot 4-6 éves korosztály 
számára fejlesztettem ki (de kisiskolá-
sok számára is alkalmazható), amelyet 
egy hosszabb foglalkozás keretében 
érdemes játszani. A gyermekek köré-
ben a játék időtartama körülbelül 30-
40 perc, az előkészületekkel és a mo-
tivációval együtt. A játékot egyszerre 
9 játékos játszhatja. A szereposztás 
úgy valósul meg, hogy minden gyer-
mek húz egy előre elkészített kártyát, 
melyen a szereplők képe található. Így 
kialakul, hogy melyik szereplőt ki tes-
tesíti meg a játék során. Ezután a játé-
kosok megkapják a szereplőjük kicsi-
nyített bábuját. Emellé egy papírlapból 
készített cipót is kapnak, amely a játék 
során nagy segítség lesz nekik, hogy a 
feladatokat meg tudják oldani. Ezután 
minden szereplő kap egy dobókockát, 
amely segítségével minden körben 
dobnak a játékosok. A gyermekek a 
megismert mesehősökkel azonosulva 
haladnak végig a mezőkön, miközben 
különféle kihívásokat kell teljesíteniük. 
A végén csak az nyerhet, aki az összes 
feladatot helyesen oldja meg. 

A tábla alapját egy A2-es nagyságú 
kartonlap alkotja, melyen különböző 
színű mezők láthatóak. A mezők szí-
ne fontos abból a szempontból, hogy 
ez jelzi, melyik a hosszú és a rövid út. 
A tábla bal felső sarkában található a 
START mező, ahonnan indul a játék, 

Jövőbeli óvópedagógusként szinte kö-
telességemnek érzem kihangsúlyozni a 
mesékkel történő fejlesztés fontosságát. 
Az irodalom erre számos kiváló lehető-
séget biztosít. Az óvodás gyermekeket 
rengeteg információ éri. Ebből a sok 
beérkező adatból fontos, hogy a gyere-
kek szűrjék ki a számukra igazán fontos 
és használható információkat. Ehhez 
szükség van a kritikai gondolkodás al-
kalmazására, amely abban segít, hogy 
a gyermek képes legyen szelektálni. 
Úgy vélem, hogy a kisgyermek mesén 
keresztül tanul, ismeri meg a világot, 
ezért záródolgozatomban egy saját fej-
lesztésű táblajátékot készítettem, amely 
megkönnyíti a gyermek kritikus gon-
dolkodásának fejlesztését. Mindezt úgy 
készítettem el, hogy az óvodások a játék 
során folyamatos döntéshelyzetekbe 
kerüljenek. A táblajáték készítésénél 
igyekeztem, hogy minél sokszínűbb és 
változatosabb tevékenységek szerepelje-
nek. A táblajátékhoz olyan feladatokat, 
tevékenységeket alkalmaztam, amelyek 
elsősorban a kritikai gondolkodást fej-
lesztik, ám található köztük olyan játé-
kos feladvány is, amely a matematika 
képességekre, olvasáselőkészítésre a 
fi nommotorika gyakorlására, valamint 
a szociális, személyes kompetenciákra 
fókuszál. A játék összes kellékét saját 
kezűleg készítettem el. 

A táblajáték Az elrabolt királykis-
asszony című, sárkányrabló típusú 
varázsmese feldolgozására épült. A 
varázsmese – műfaji sajátosságaiból 
adódóan – az összes népmesetípus 
közül a leginkább alkalmas a kritikai 
gondolkodás fejlesztésére, hiszen csu-
pa döntéshelyzetet tartalmaz. A zök-
kenőmentes társasjátékozáshoz szük-
séges, hogy a gyerekek már ismerjék 
a mesét, ezért abból a feltételezésből 
indultam ki, hogy a közös játék előtt 
az óvópedagógus már korábban meg-
ismerteti a gyerekekkel a történetet. 
Ez azért fontos, hogy a gyermekek el-
sődleges célként ne a meseélményre, 
hanem a játékra fókuszáljanak. A játék 
kezdete előtt azonban az óvópedagó-
gus újraolvassa a mesét, hogy felfris-
sítse a gyermekek emlékezetét. Előtte 
felhívja a fi gyelmet, hogy mindenki jól 
fi gyeljen a mesére, mert később a játék 

és a jobb alsó sarokban látható a CÉL 
felirat, ahová beérkeznek a játékosok. 
A táblán továbbá láthatóak a meséből 
már ismert épületek (sárkányvár, ki-
rályi kastély), a mezőkön pedig olyan 
számok, betűk szerepelnek (a betűk 
olyan nagybetűket jelentenek, amik-
kel már ismerkedőben vannak a gye-
rekek), amelyek fontos szerepet ját-
szanak a játék során. Amennyiben a 
számmal vagy betűvel jelzett mezőre 
bármelyik szereplő rálép, akkor felhúz-
za azt a kártyát, amelyet a mező jelöl, 
és teljesítenie vagy válaszolnia kell a 
kártyán szereplő feladatra, csak az-
után indulhat tovább. Néhány mezőn 
plusz-, illetve mínuszjelek és számok 
találhatóak, amelyek azt jelentik, hogy 
előre vagy hátra kell lépni a játékosnak 
annyit, amennyi a mezőn látható. A 
mezőkön állatok képe is szerepel (méh, 
hangya és a hattyú), amelyre ha rálép a 
játékos, akkor előbújik az az állatka. A 
három állat nem a start mezőről indul, 
de ennek ellenére ők is nyerhetnek, 
méghozzá úgy, hogy a játék valamely 
szereplőjével társulnak és együtt foly-
tatják az útjukat. Ebben az értelemben 
a társasjáték a kooperáció gyakorlására 
is szolgál. A cipó ekkor nagy szerepet 
fog játszani, ugyanis a kisállatok cipó 
nélkül nem segítenek a játékosoknak. 
Minden kártyából 10-féle változat ké-
szült, hogy minden gyermek tudjon 
belőle húzni. A kézügyességre épülő 
kártyából csak egyfajta változat van, 
hogy minden gyermeknek lehető-
sége nyíljon kipróbálni ugyanazt a 
fi nommotorikát fejlesztő tevékenysé-
get. Mivel az óvodás gyermekek még 
nem tudnak olvasni, ezért a kártyák 
tartalmát az óvópedagógus olvassa fel. 

1. kép: a cipók

GÖRÖZDÖS ALEXANDRA

A KRITIKAI GONDOLKODÁS FEJLESZTÉSE 
MESEFELDOLGOZÁSSAL



AZ EGYES SZÁMÚ KÁRTYÁK 

Ezeken a kártyákon a mese cselekmé-
nyére vonatkozó kérdések szerepelnek. 
A mesemondás előtt az óvópedagógus 
felhívja a fi gyelmet, hogy mindenki jól 
fi gyeljen, mert a játékhoz szükség lesz 
a mese ismeretére. A gyermek kártyán 
szereplő kérdésre adott válasza után a 
pedagógus közli, hogy a játékos helye-
sen, illetve helytelenül válaszolt-e. A 
kérdések alatt ott szerepel az a felirat 
is, hogy mi történik abban az esetben, 
ha a játékos rosszul válaszol, illetve az 
is fel van tüntetve, hogy mi a követ-
kezménye annak, ha játékos elhibázza 
a választ. A kérdések egyszerűen és ér-
hetően vannak megfogalmazva, hogy 
a gyermekek megértsék.

A KÁRTYÁKON SZEREPLŐ 
KÉRDÉSEK:

 1. kérdés: Hová tűnt az idősebb fi ú, 
aki elindult a királylány keresésére? 
Válasz: A sárkány lenyelte őt, mikor 
nem találta el, melyik lepel alatt van 
a királylány. Amennyiben a gyermek 
tudja a választ, mehet tovább, viszont 
ha elhibázza, akkor addig ezen a me-
zőn kell állnia, amíg valaki ide nem ér, 
ezzel megmentve őt. 

 2. kérdés: Hogyan menekült ki az 
idősebb fi ú a sárkány gyomrából? Vá-
lasz: A fi atalabbik testvére megmentet-
te őt, beleugrott ő is a sárkány hasába 
és együtt kimásztak. Jó válasz esetén 
egymás után kétszer dobhat a játékos, 
viszont ha rosszul válaszol, elveszíti az 
egész cipóját.

 3. kérdés: Melyik fi ú etette meg 
az állatokat? Válasz: a fi atalabbik. Jó 
válasz esetén mehet tovább a játékos. 
Viszont ha rosszul válaszol, akkor a 
kockájával kigurított szám alapján 
visszalép a mezőkön. 

 4. kérdés: Honnan tudta a fi ú, hogy 
melyik lepel alatt van a királylány? Vá-
lasz: A méhecske elkezdett a királylány 
leple felett zümmögni. Jó válasz esetén 
a gyermek folytathatja a játékot, ám ha 
rosszul válaszol, kimarad két körből. 

 5. kérdés: Az édesanya mit rakott a 
fi ai tarisznyájába? Válasz: cipót. Aki a 
választ eltalálja, kap egy darab részt a 
cipóból, ám ha rosszul válaszol, be kell 
adnia egy részt a cipójából.

 6. kérdés: A mesében melyik fehér 
lepel alatt volt a királylány? Válasz: a 
középső alatt. Jó válasz esetén mehet 
tovább a játékos, viszont ha rosszul vá-
laszol, vissza kell lépnie három mezőt.

A táblajáték szereplői: a király, király-
lány, sárkány, a három legény (szegény, 
gazdag, sánta) és az állatok (hangya, 
méh, hattyú).

2. kép: a játék szereplőinek képével 
ellátott kártyák

3. kép: a táblajáték

4. kép: a játék szereplői 
bábuk formájában

 7. kérdés: Milyen feladatokat szánt 
az öregasszony a megmentő legények-
nek? Válasz: Három feladatot szánt 
neki. Az első feladata, hogy a búzát és 
konkolyt válogassa szét. A második 
feladatban kulcsokat hajított a tóba 
és a legénynek ki kellett hozni onnan 
az összes kulcsot. A harmadik feladat 
pedig, hogy ki kellett találniuk a ké-
rőknek, melyik lepel alatt van a király-
lány. Ha a játékos tudja a helyes vála-
szokat, mehet tovább, ám a hibázás 
büntetőlaphúzással jár. 

 8. kérdés: Hová vitték a sárkányok 
a királylányt? Válasz: a sárkányvárba. 
A játékos helyes válasza után előre lép-
het két mezőt, viszont ha rosszul vála-
szol, elveszít a cipójából egy részt.

 9. kérdés: Milyen állatokkal talál-
koztak a szereplők a mesében? Válasz: 
hangyával, méhhel és a hattyúkkal. 
Amennyiben a gyerek válasza helyes, 
átléphet két mezőt, ám rossz válasz ese-
tén a következő két körben csak a felét 
lépheti meg annak, amennyit gurított. 

 10. kérdés: Mitől keletkezett por-
felhő a mesében? Válasz: a sárkányok 
érkezésétől. Ha a válasz helyes, akkor a 
játékos folytathatja az útját, de ha rosz-
szul válaszol, kimarad egy körből. 

5. kép: az egyes számú 
kártya tartalma



 

8. kép: babok

9. kép: puzzle

A HÁRMAS SZÁMÚ KÁRTYÁK 

A játékosok három útlehetőség közül 
választhatnak, ám mindegyik útnak 
megvan a maga veszélye, akadálya, 
illetve szerencséje. A választást kínáló 
kártyákból szintén 10-féle változat ké-
szült. Néhány fi nommotorikát fejlesz-
tő gyakorlat azonban ismétlődik a kár-
tyákon, hogy több gyermek ki tudja 
próbálni ugyanazt a feladatot. A kár-
tyán szereplő első út mindig a legrö-
videbb, ezért ez igényli a legnehezebb 
feladatot. A második út a leghosszabb, 
ezért ezen az úton általában titkos ju-
talom található és a harmadik út pe-
dig valamilyen feltételhez van kötve. 
A gyermek döntése, hogy melyik utat 
szeretné választani. Itt is kiváló lehető-
ség nyílik a kritikai gondolkodás gya-
korlására.

10. kép: A hármas számú kártyák eleje

A KÁRTYÁKON SZEREPLŐ 
ÚTLEHETŐSÉGEK:

 1. kártya: Az első út minden kár-
tyán a legrövidebb út. Ebben az eset-
ben a játékos akkor léphet rá erre az 
útra, ha még megvan az egész cipója, 
amit a játék elején kapott. A második 
út az összes közül a leghosszabb a cé-
lig, viszont kevés rajta a nehezítés, az 
akadály és a feladat. Elég zökkenő-
mentes út, de sokáig tart rajta eljutni 
a célig. A harmadik úton szerepel egy 
mező, amire rálépve a start mezőre 
kell térnie a játékosnak. 

 2. kártya: Az első út a legrövidebb, 
de hátráltatásképpen sok az akadály 
és a feladat rajta. Ha a gyermek ennek 
ellenére is vállalja, akkor ráléphet. A 
második út a leghosszabb, de jutalmul 
a játékos átléphet két mezőt ezen az 
úton. A harmadik út is a választási le-
hetőségek között szerepel, viszont, ha 
ez mellett dönt a játékos, akkor kima-
rad 1 körből. Addig ugyanazon a me-
zőn kell állnia, amíg le nem telik a  kör. 
Utána újra játékba szállhat. 

 3. kártya: Az első út a legrövidebb, 
ezért cserébe a játékosnak be kell adni 
2 részt a cipójából. Ha ezt teljesíti, rá-
léphet az útra. A második útra abban 
az esetben léphet, ha szétválogatja a 
barna és fehér babot. Ez hosszabb és 
időigényesebb feladat, ezért jól meg 
kell fontolnia a játékosnak a döntést. 
A harmadik útra egy matematikai 
feladatért cserébe léphet a játékos. A 
táblajátékon látható egy tó, amelyben 
hattyúk vannak. A játékos feladata, 
hogy megszámolja, pontosan mennyi 
hattyú van a tóban. Amennyiben a vá-
lasza helyes (amelyet az óvópedagógus 
ellenőriz le), akkor mehet tovább.

 4. kártya: Az első út ismét a legrö-
videbb, viszont a választásért cserébe 
büntetőlapot kell húznia a játékos-
nak. Miután teljesítette a büntetését, 
ráléphet a választott útjára. A má-
sodik út tart a legtovább a célig, de a 
játékos egymás után kétszer dobhat. 
A harmadik út választásakor ismét 
fi nommotorikát fejlesztő tevékenysé-
get kell végrehajtania a játékosnak. A 
fehér és barna bab szétválogatása után 
indulhat tovább az útján. 

 5. kártya: Az első út a legrövidebb, 
viszont hátráltatásképpen az első do-
bását nem lépheti meg a játékos ezen 
az úton. A második út a leghosszabb 
út, és nehezítésképpen a fehér és barna 
bab szétválogatása is vár a játékosra. A 
harmadik út feltételhez van kötve. Ak-

A KETTES SZÁMÚ KÁRTYÁK

Itt a problémamegoldó készség és a 
fi nommotorika gyakorlására kerül a 
hangsúly. Szerettem volna, ha a gyer-
mekek mind kipróbálják ugyanazt a 
feladatot. Ehhez a feladathoz pár da-
rab gyufaszálra lesz szükség (20 da-
rab), amelyből a gyermekek 5 emeletes 
létrát fognak kirakni. Mivel az óvodá-
sok már ötig biztosan el tudnak szá-
molni, ezért választottam öt emeletből 
álló létrát. 

6. kép: a kettes számú kártya tartalma

7. kép: gyufaszálak

A kártyák tartalmai között megjele-
nik néhány fi nommotorikát fejlesztő 
játék is, például olyan feladat, hogy a 
játékos válogasson szét egy marék fe-
hér és barna babot. Minél fürgébben 
válogatja a gyermek a babot, annál 
gyorsabban haladhat is tovább. Továb-
bá olyan játékos tevékenység is készült 
a gyermeknek, amely puzzle-rakást kí-
ván meg tőlük. Miután az adott játékos 
befejezte a feladatot, az óvópedagógus 
ellenőrzi, hogy helyesen oldotta-e meg.
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A NÉGYES SZÁMÚ KÁRTYÁK 

Ez a kártyatípus a „döntsd el, igaz-e!” 
nevet kapta, és a mese cselekményével 
kapcsolatos állítások szerepelnek raj-
ta, melyről meg kell állapítani, hogy 
igaz vagy sem. Amennyiben az állítás 
igaz, a játékos mehet tovább, viszont a 
hamis állítást ki kell javítania a gyer-
meknek úgy, hogy igaz állítást kapjuk. 
Sikeres javítás esetén eggyel többet 
léphet, mint az igaz válaszadás esetén. 
Előfordulhat, hogy a gyermek rossz 
választ ad, akkor kimarad egy körből.

Döntsd el, igaz-e!
 1. állítás: „A sárkányvárnak sem aj-

taja, sem lépcsője nem volt. Igaz vagy 
hamis?” Ez az állítás igaz, ugyanis a 
mesében szereplő legények, akik út-
nak indultak a királylány keresésére, 
emiatt nem tudtak felmenni a várba. 

 2. állítás: „Az édesanya a fi ait édes-
ségekkel pakolta fel. Igaz vagy hamis?” 
Ez az állítás hamis, ugyanis cipót ra-
kott a tarisznyájukba. Ha ezt az állítást 
a gyermek ki tudja javítani, eggyel töb-
bet léphet előre. 

 3. állítás: „Az idősebb fi únak sike-
rült megmentenie a királylányt. Igaz 
vagy hamis?” Ez egy hamis állítás. A 
meséből kiderült, hogy elsőként az 
idősebb fi ú indult útnak a királylány 
keresésére, de ő nem járt sikerrel. Ez-
után a fi atalabbik testvére próbálko-
zott, aki megmentette a királylányt.

 4. állítás: „Az öregasszony kulcso-
kat dobott a tóba. Igaz vagy hamis?” 
Igaz, mivel az öregasszony próbára tet-
te a királylány megmentőit, és az egyik 
megpróbáltatás az volt, hogy kulcso-
kat dobott a tóba. 

 5. állítás: „Az öregasszony elrabol-
ta a királylányt. Igaz vagy hamis?” Ez 
nem igaz, ugyanis a mesében a sárká-
nyok rabolták el a királykisasszonyt. A 
játékosnak ezt az állítást ki kell javíta-
nia, ezt követően léphet kettőt.

 6. állítás: „A király férjhez akarta adni 
a lányát. Igaz vagy hamis?” Ez egy igaz ál-
lítás. Ha a játékos kitalálta, hogy a megfo-
galmazás igaz, egyet léphet tovább. 

 7. állítás: „A méh mutatta meg 
a legénynek, hogy melyik lepel alatt 
van a királylány. Igaz vagy hamis?” 
Igaz, mivel a méh úgy adta tudtára a 
legénynek, hogy melyik lepel takarja 
a királylányt, hogy elkezdett az felett a 
lepel felett zümmögni. 

 8. állítás: „A tóban 10 hattyú volt. 
Igaz vagy hamis?” Ez hamis állítás, 
mert a mese szerint a tóban 12 hattyú 
volt, akik elemózsiát kértek az oda ér-

kor léphet rá a játékos, ha még van 3 
rész a cipójából. 

 6. kártya: Az első út a legrövidebb, 
ezért cserébe a játékos elveszít két részt 
a cipójából. Ha nincs már cipója, mert 
az előző feladatokban elosztogatta, 
akkor ezt az utat nem választhatja. A 
második út a leghosszabb a három 
közül, viszont könnyítésképpen, ha 
ezt az utat választja a játékos, egyből 
ráléphet az út 5. mezejére. A harma-
dik út játékos feladatot tartogat a gyer-
mek számára. Egy saját kézzel készített 
puzzle-játékot kell helyesen kiraknia a 
játékosnak. Miután az óvópedagógus 
leellenőrizte, hogy a puzzle helyesen 
van kirakva, a játékos elindulhat ezen 
az úton. 

 7. kártya: Az első út ismét puzzle-
játékot tartalmaz. Akkor léphet erre az 
útra a játékos, ha a puzzle-t helyesen 
kirakta. A második út a leghosszabb 
ideig vezet a célig, de szerencséje van 
annak a játékosnak, aki ezt a kártyát 
húzza fel, mert átléphet két mezőt az 
úton. Ezzel sok időt megspórol és akár 
ő érhet be elsőként a célba. A harma-
dik út ismét feltételhez kötött. Akkor 
léphet rá a játékos, ha megvan még az 
összes cipója. 

 8. kártya: Az első útért cserébe szét 
kell válogatnia a játékosnak a fehér és 
barna babot, miután teljesítette, me-
het a választott útján. A második út a 
leghosszabb, viszont kap egy kis köny-
nyítést a játékos. Ezen az úton az első 
feladatot nem kell megoldani a játé-
kosnak, hanem csak átlép rajta. A har-
madik útért cserébe a játékos kimarad 
egy körből. Mikor ez megtörtént, me-
het a választott harmadik úton. 

 9. kártya: Mivel az első út a legrö-
videbb, kényszerpihenőre szorítja a 
játékost. A gyermek azután mehet to-
vább ezen az úton, ha valaki ugyaner-
re a mezőre rálép, ezzel megmentve őt. 
A második út a leghosszabb az összes 
közül, viszont jutalmul kap egy darab 
cipót, ami majd kelleni fog a további 
feladatokban. A harmadik utat akkor 
választhatja a játékos, ha ki tudja rakni 
a puzzle-t. Az óvópedagógus ellenőrzi 
le, hogy sikerült-e a gyermeknek ki-
rakni a puzzlet. 

 10. kártya: Az első, legrövidebb 
útért cserébe kimarad a játékos egy 
körből, ha ezt választja. A második út 
a leghosszabb, de aki ezt az utat vá-
lasztja, dobhat kétszer egymás után.  
Amennyiben valaki a harmadik utat 
szeretné választani, szerencsében ré-
szesül, mert egyből léphet a harmadik 
út 5. mezejére.  

kező legényektől. Ha a játékos kijavítot-
ta ezt az állítást, kettőt léphet tovább. 

 9. állítás: „A legények útjuk során 
elsőként a hangyákkal találkoztak. 
Igaz vagy hamis?” Igaz, mivel az első 
megállónál a hangyák voltak, akik kér-
tek a legények cipójából, majd ugyan-
így tettek a méhek és a hattyúk. 

 10. állítás: „A királylány végül nem 
ment feleségül senkihez. Igaz vagy ha-
mis?” Hamis, mivel a mese úgy fejező-
dött be, hogy volt nagy dínomdánom, 
mert a királylány férjhez ment a fi ata-
labbik legényhez. 

11. kép: a négyes számú kártyák

A BÜNTETŐLAPOK 

A játék egyik fontos és izgalmas kelléke 
a büntilap. A táblajáték néhány mezején 
látható egy B betű, amely a büntilapot 
jelenti, illetve a kártyák között is sze-
repel olyan feladat, hogy: „húzz fel 
egy büntilapot.” Ekkor a játékosnak 
teljesítenie kell a büntilapon leírtakat, 
és csak ezután tud továbbhaladni. A 
büntilapon főként vicces, hátráltató 
feladványok szerepelnek. Amennyi-
ben az óvodások számára igényesnek 
bizonyul, a büntilapok használatától 
eltekinthetünk. Ezek a kártyák főleg a 
kisiskolások körében történő alkalma-
zás során lehetnek érdekesek.

12. kép: büntilapok
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gógus elfogadja a választ, a gyermek 
folytathatja a körben a játékot.

 8. büntilap: „Büntetésből a cipód 
egy részét el kell ajándékoznod az 
egyik játéktársadnak.”

 9. büntilap: „Addig várj itt, amíg 
valaki megelőz. Utána folytasd az uta-
dat.”

A JÁTÉK MENETE:
  A játék azzal veszi kezdetét, hogy 

mindenki felállítja a bábuját a start 
mezőre. Ezután kezébe veszik a játé-
kosok a dobókockájukat.

  A játék alapját egy bonyodalom 
képezi. A királylány dob egyet a dobó-
kockájával és elindul az erdőbe vezető 
úton virágot szedni. Útközben dönté-
sek sorozatába ütközik és megoldandó 
feladatok is várnak rá. 

  Másodikként dob a király szerep-
lő, aki bejelenti, hogy elveszett a lánya 
és elindul a keresésére. Utána a gazdag 
legény, szegény legény, majd a sánta 
legény is dobhat, akik abban remény-
kednek, hogy közülük valaki megtalál-
ja a királylányt, ezzel megnyerve a já-

  1. büntilap: „A következő dobá-
sodban a dobás értékének a felét lép-
heted meg.” Ha a játékos 4-et dob, ab-
ból csak kettőt léphet meg. Viszont ha 
páratlan számot dob, akkor lefelé ke-
rekítjük a lépések számát, pl. hármas 
esetén csak egyet léphet. 

 2. büntilap: „Szabályt szegtél ezen 
az úton, amin most vagy, ezért lépj át 
egy másik út elejére.”

 3. büntilap: „Büntetésből kérj meg 
egy barátodat, hogy ő dobjon helyet-
ted. Ahányad dob, annyit kell lépned.”

 4. büntilap: „Büntetésből kétszeri 
dobásod során visszafelé kell halad-
nod a játékmezőn.”

 5. büntilap: „Dobj egyet a kockád-
dal és amekkorát dobsz, annyit lép 
előre minden játékos, viszont te a he-
lyeden maradsz.”

 6. büntilap: „Dobj kétszer a koc-
káddal és a két szám közül a kisebbiket 
lépheted meg.”

 7. büntilap: „Utad során az egyik 
lábad mocsárba ragadt. Keress vala-
milyen ötletet, ami segíthet a kiszaba-
dulásban.” Amennyiben az óvópeda-

tékot és a királylány kezét. Utolsónak a 
sárkány szereplő dob. Minden körben 
minden szereplő dob egyet a kockájá-
val, kivéve akkor, ha olyan kártyát húz 
fel, amely azt mondja, hogy kimarad 
egy körből. 

  Aki elsőként érkezik be a célba, az 
megmenti a királylányt és egyben ő 
lesz a győztes is.  

  Abban az esetben, ha a királylány 
ér be a célba elsőként, akkor ő nyer és 
a három legény közül senki sem kapja 
meg a fele királyságot és a királylány 
kezét.

  Amennyiben mégis a sárkány ta-
lálja meg a királylányt, tehát egy me-
zőre lép vele (amely más játékban azt 
jelenti, hogy kidobja), akkor magával 
viszi a sárkányvárba, vagyis bemegy 
a célba, ezzel a sárkány nyeri meg a 
játékot. A király is megtalálhatja a lá-
nyát, ebben az esetben ő nyer. Illetve 
a három legény közül is bárki nyerhet, 
ezzel megnyeri a királylány kezét és a 
fele királyságot. 

  A játék csak akkor ér véget, ha az 
első három játékos célba ér. 
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OLVASÁS ÉS KRITIKAI GONDOLKODÁS

„Az olvasás is gondolkodás s az írás is 
beszéd.” (Babits Mihály)

Ma már nem az a  kérdés, olvasnak-e 
eleget a gyerekek, hiszen vitathatatlan, 
szinte állandóan olvasnak. Sőt, nem-
csak olvasnak, írnak is! Folyamatosan, 
leginkább az okos kütyüiken. Persze 
az olvasáson és íráson (mi, felnőttek) 
nem feltétlenül ezt értjük, de kétség-
telen, hogy kommunikálnak, infor-
mációt szereznek, akár még a szép-
irodalmi szövegek által élményhez is 
jutnak a digitális térben. Mert ők már 
ebbe születtek. Lehet ezzel vitatkozni, 
szembemenni, de a tényen ez mit sem 
vált oztat. 

Fontosabb kérdés, hogy ezek a gye-
rekek tudják-e megfelelően kezelni 
a több irányból rájuk ömlő információ-
cunamit. Az alfa-generáció még csak 
most bontogatja szárnyait, de már lát-
szik, mennyire másképp működik. Ezt 
egy rövid történettel érzékeltetem is. 
Szeptemberben megkaptuk az ottho-
ni AG-teszteket a lányom iskolájából. 
Miután a lányom kissé megfázott, ki 
szerettük volna próbálni a tesztelést, 
ám a felhasználáshoz nem volt útmu-
tató. Mint tudjuk, az egész tesztigény-
lés körül volt egy kis káosz. Semmi 
gond, gondoltuk, hiszen a neten meg-
található a használati útmutató. A fér-

jemmel rá is kerestünk a nagyon okos 
telefonjainkon. Kb. 5 perc kellett hoz-
zá, hogy megtaláljuk a  megfelelőt és 
átolvassuk. A lányunk, aki 6. osztályos 
tanuló, viszont két perc után kiszólt 
a  szobájából, hogy ő már megtalál-
ta a  videót a  You Tube-on, és meg is 
nézte. Ezen a ponton megálltam, és el-
gondolkodtam: nekünk vajon ez miért 
nem jutott az eszünkbe? Pedig egyér-
telmű, hogy ebben az esetben a videó 
megnézése hasznosabbnak bizonyult. 
A férjem és az én számomra az olva-
sás tűnt evidens információszerzési 
módnak. Még az interneten is. Ráadá-
sul nem elégedtünk meg egy forrással, 
összehasonlítottunk két leírást, mert 
az a biztos. 

Minden fenn van a  neten, halljuk 
gyakran, elég rákeresni. Nem kell any-
nyi mindent bemagolni, megjegyezni, 
ami részben igaz is. De csak akkor, 
ha tudatos felhasználók vagyunk, és 
el tudunk igazodni az információk 
tömkelegében, valamint a  forrásaink 
hitelesek, megfelelőek. Talán ez a digi-
tális világ egyik legnagyobb csapdája. 
A  bizonytalan forrásból származó ál-
híreket, információkat nemcsak a fi a-
talok, de a felnőtt lakosság nagy része 
is hajlamos tényként elfogadni. Erre 
a  problémára az oktatásban (is) na-
gyobb hangsúlyt kellene fektetni. 

Azonban az internet nyújtotta fan-
tasztikus lehetőségek mellett az iskolai 
munka legnagyobb részét az értő olva-
sásra alapozzuk, ami a  tanulás alapja. 
Abból a tanulóból lesz később tudatos 
felhasználó, aki jól megtanult olvas-
ni, nincsenek szövegértési gondjai és 
képes szelektálni a  világháló nyújtot-
ta opciók között. Sajnos, ezen a téren 
gondok vannak rendszerszinten is, 
amit a  hazai és nemzetközi mérések 
eredményei is alátámasztanak. Valami 
nem működik megfelelően, valahol 
változtatni kellene. Az olvasástanítá-
son és az olvasáshoz való viszonyu-
láson egyaránt. Az olvasástanítás az 
alsó tagozat elvégzésével nem zárul le, 
nem egy befejezett történet. Minden 
tanítási óra feladata adekvát módon 
a szövegértés fejlesztése is. A felső ta-
gozaton, de akár a  középiskolában is. 
Az olvasási folyamatot nem akadá-
lyozhatják vakfoltok, meg nem értett 
szavak, mert az értelmezési gondok-
hoz vezethet.

MI A TANULÁS VALÓDI CÉLJA?

Abban az esetben, ha végső célnak az 
információszerzést tekintjük, a  mai 
iskolarendszerünk viszonylag jól tel-
jesít. Ha viszont az információra mint 
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kiindulópontra tekintünk, amit a ta-
nuló majd fel tud használni  később 
is, akár rendszerbe tudja illeszteni és 
rugalmasan tudja kezelni az ismerete-
it, a  kritikai gondolkodás fejlesztésé-
re kell összpontosítanunk. Ez viszont 
csak akkor lesz eredményes, ha a gyer-
mek tapasztalatszerzésen, a saját élmé-
nyén keresztül jut el a kritikai gondol-
kodás gyakorlásáig. Mindezt kizárólag 
egy támogató iskolai környezetben 
lehet megvalósítani. Ki kell alakítania 
megfelelő az osztálytermi feltételeket, 
szükséges a tanár ösztönző viszonyu-
lása az oktatási-nevelési folyamathoz. 
Minden tanuló képes a kritikus gon-
dolkodásra. A pedagógus feladata le-
hetőséget és időt biztosítani a tanulók 
aktív részvételére a folyamatban. Tá-
mogató magatartásával segítheti, hogy 
a gyerekek merjenek gondolkodni, 
találgatni és a gondolataikat hangosan 
ki is merjék mondani az osztály előtt. 
A biztonságos légkör alapfeltétele a 
vélemény-kifejtésnek. Ez azt is ma-
gában foglalja, hogy a gyerekek nem 
nevethetik ki egymást, így nem jelent 
kockázatot a merészebb ötletek közlé-
se sem. A pedagógus maga is tiszteli a 
tanulók gondolatait, visszajelzéseivel 
kifejezi, hogy a tanulók megnyilatko-
zása, véleménye értéket jelent. Termé-
szetesen ezt az atmoszférát nem lehet 
egyik pillanatról a másikra kialakítani. 
A kölcsönös bizalom, az egymás tisz-
telete és a megfelelő osztályklíma nél-
kül mindez elképzelhetetlen.

EGY SZÖVEGFELDOLGOZÁSI 
PÉLDA

A kritikai gondolkodás tanításának 
meghatározó sajátossága, hogy rend-
szer-jellegű. A gondolkodási és a tanu-
lási folyamat három fázisban zajlik: a 
felidézés vagy ráhangolódás, a jelentés 
megteremtése és refl ektálás szakaszá-
ban. Az alábbi összefoglaló egy szep-
tember közepén tartott rendhagyó ol-
vasásóráról szól.

Az iskolaév első napjaiban Magyar-
országon egy szörnyű tragédia történt. 
Egy középiskolás fi ú öngyilkos lett, 
miután társai folyamatosan gúnyolták, 
bántalmazták az iskolában. Rendkívül 
megrázott az eset. Nagyon sokat töp-
rengtem, hogy a  negyedikeseimmel 
hogyan beszéljek erről a  témáról, hi-
szen a felelősségünk tanítóként is óri-
ási. Nálam első osztálytól fogva zéró 
tolerancia van érvényben a  csúfoló-
dással, kiközösítéssel szemben. Mivel 

akkoriban sokat foglalkoztunk ezzel 
a problémával, sikerült a közösségből 
kiküszöbölni, jó kis csapattá kovácso-
lódtunk az évek során. Jövőre viszont 
felsősök lesznek, s  csak remélni tu-
dom, hogy nem sodródnak majd más 
irányba. 

A témáról való folyamatos gon-
dolkodást és beszélgetést azonban 
fontosnak tartom, ezért végül egy ol-
vasmányt választottam apropóként a 
téma újrafelvetésére. Miután átnéztem 
több olvasmányt, amelyet a  témában 
feldolgozhatnánk, végül Marék Vero-
nika Bagollyal nyaraltunk c. történetét 
választottam ki, amely egy nyári tábo-
rozásról szólt. A ráhangolódás roppant 
egyszerű volt, ugyanis több tanítási 
órán, például a képzőművészeti neve-
lésen, fogalmazáson, szlovákon, folya-
matosan a  nyári élményekkel foglal-
koztunk, tehát csak tovább folytattuk 
a témát. Egy beszélgetőkörrel indítot-
tunk. A székeket körbe raktuk, én is a 
gyerekek közé ültem. Miután átbeszél-
tük a  nyári élményeket, felvezettem 
az új olvasmányt, majd felolvastam 
a történetet. A szöveg a kirekesztésről, 
a  semmibevételről szól: az összeszo-
kott csapat és az új gyerek története 
volt. A nyári táborban a magányos fi ú 
a könyvekbe menekül, állandóan olvas, 
még éjjel is, ezért Bagolynak csúfolják. 
Majd jön egy kiadós eső, és a gyerekek 
unalmukban kérdezgetni kezdik Bag-
lyot, miről olvas. Ő szívesen mesél, és 
közben természetes módon a  csapat 
tagjává válik. Mikor kisüt a  nap, már 
nem olvas, játszik a  többiekkel. Mert, 
ahogy bevallja a  végén, játszani azért 
sokkal jobban szeret, mint olvasni. 

Miután felolvastam a történetet, az 
egészet aprólékosan átbeszéltük. Ami-
kor úgy láttam, az elsődleges informá-
ciókkal mindenki teljesen tisztába ke-
rült, igyekeztem a rejtett információk, 
az érzelmek felé terelni a beszélgetést. 
Hogyan érezhette magát az új gyerek? 
A  csapat viselkedése mennyire volt 
korrekt? Hogyan lett volna megfelelő? 
Lehetett volna-e rosszabb fogadtatás-
ban is része? Ezekre a kérdésekre kel-
lett válaszolniuk a gyerekeknek. Jöttek 
is sorban a sablonszerű feleletek:

„Én odamentem volna hozzá, és 
hívtam volna közénk.“ 

„Megkérdeztem volna, akar-e velem 
játszani. “

Ezeknek az empatikus gondolatok-
nak a hatására hátra is dőlhettem vol-
na, gondolva, hogy minden rendben, 
a kirekesztés csakis máshol és mással 
fordulhat elő, nálunk bizony nem. De 

ebben korántsem voltam biztos. Ezért 
fi noman egy kis szituációs játékba ve-
zettem át őket. 

Mit tennének, ha most negyedikben 
jönne hozzánk egy új tanuló? Tegyük 
fel (de csak elméletben), valami miatt 
nem nagyon szimpatikus nektek az 
új srác. (Többször kihangsúlyoztam, 
hogy ez csak játék, és én is játszom ve-
lük, gyerek leszek az osztályban.) Az 
új gyerek szerepére többen is jelent-
keztek. Én egy nagyszájú, cserfes fi út 
választottam ki. Az órák közti szüne-
teket, az iskolaudvaron töltött szabad-
időt vettük alapul, amikor a gyerekek 
kissé ki tudnak kerülni a  tanító néni 
látóteréből (persze ezt csak ők gondol-
ják, ilyen nincs). 

Gyerekbőrbe bújva tehát beleszáll-
tam a  kezdeti pusmogásba az új osz-
tálytársról. Valamelyik gyerek azt 
mondta, hogy szerinte biztosan nem is 
tud focizni. Közben ő odajött hozzánk, 
próbált beszélgetni, de nem nagyon 
törődtünk vele. Megkérdezte, hogy 
délután játszhat-e majd velünk focit. 
Mondtuk, hogy nem, megvan a csapa-
tunk. Majd egy következő óraközi szü-
netet jelenítettünk meg, amikor kár-
tyáztunk. (Ez egyébként nagyon megy 
nekünk, még a  hívós snapszerben is 
királyok vagyunk.) Kérdezte az új gye-
rek, hogy beszállhat-e. Dehogyis, ezt 
te nem tudnád követni, mondták neki 
a többiek. Ezután a délutáni napközit 
játszottuk el. Kidobózni fogunk. Meg-
kérdezte újra, játszhat-e velünk. Én 
(mint gyerek) megkérdezem: Fiúk, jö-
het? Az osztály vezéregyénisége ekkor 
halkan megszólalt: Vegyük be a  csa-
patba. A többiek viszont ragaszkodtak 
a jól bevált elosztáshoz. A vezér ekkor 
elhalkult, majd bekapcsolódott a  töb-
biek skandálásába, hogy nem, nem, 
már megvagyunk. Tuti, hogy nem is 
tudsz rendesen kidobózni, mondta 
neki az egyik gyerkőc. Egyszerűen 
semmibe vettük az új gyereket – pont 
úgy, ahogy a Marék-történetben olvas-
tuk. Az osztályhangulat pedig egyre 
inkább kezdett átalakulni.

A szituációs gyakorlat után megkér-
deztem a főszereplőtől, hogyan érezte 
magát. A tanuló azt válaszolta, bár vé-
gig tudatában volt, hogy csak játszunk, 
nagyon rosszul esett neki az elutasítás. 
A  gyerekek hozzáfűzték, hogy a ki-
rekesztés nálunk csak a  képzeletben 
történhetne meg, a  valóságban soha 
nem lenne rá esély, mivel a tanító néni 
ezt soha nem hagyná így elfajulni, hi-
szen mindig velünk van. Megvitattuk, 
hogy ahogy egyre nagyobbak lesznek 



és önállósodnak majd, egyre inkább 
kikerülnek a  felnőttek látóköréből, és 
ezt igényelni is fogják. Ami fontos, ha 
ilyen vagy hasonló helyzetbe kerülnek, 
és nem tudják megoldani, elfajulhat 
a helyzet. Életbevágó lehet, hogy mer-
jenek segítséget kérni. Akár a szüleik-
től, akár a tanáraiktól. 

Ezek után elmeséltem nekik a vajai 
kamasz történetét. Többen hallottak 
már róla, átbeszéltük az esetet. A gye-
rekek tele voltak kérdéssel, és nagyon 
sok dolgot nem értettek, ahogy mi, 
felnőttek sem. Amit néhányan kifo-
gásoltak, hogy fordulhatott elő, hogy 
egyetlen osztálytárs sem állt ki a kire-
kesztett, zaklatott diák mellette. Mi-
ért? Ekkor visszacsatoltam a kérdést 
a szituációs játékunkra. Arra az egyet-
len momentumra, mikor az egyik fi ú 
(akire ráadásul mindig hallgatnak) fel-
vetette, hogy esetleg bevehetnénk az új 
fi út a csapatba. Még neki is gyorsan el-
halkult a tömegben a szava. Maga sem 
tudta megmagyarázni, miért hagyta 
ezt, azt mondta, úgy érezte, senki sem 
állt mellé. A szituációs játék azonban 
átéreztette, tudatosíttatta velük, hogy 
a bántalmazás, csúfolódás, kirekesztés 
hova vezet.

Nagyon sokat beszélgettünk a témá-
ról, a gyerekek rendkívül értelmesen 
és nyitottan álltak a kérdéshez. Ezt az 
órát követően még két olvasmányon 
keresztül feldolgoztuk a  bántalmazás, 

csúfolódás, kirekesztés témakörét, 
érintve a cyberbullying területét is. Az 
osztályomon kívül ezt a történetet egy 
helyettesítés apropóján egy felső tago-
zatos irodalom órán is feldolgoztam. 
Élmény volt velük dolgozni, és nagyjá-
ból ugyanazok a  reakciók, történések 
jöttek létre. Őket is megérintette a sze-
mélyes történet, valamint a közös fele-
lősség, az egymásra fi gyelés fontossá-
ga. Ezenkívül van egy kis csoportom, 
OLVASNIJÓ a neve. Itt az olvasásér-
tés fejlesztése zajlik művészetterápia 
és vizuális nevelés segítségével, 3. és 
4. osztályos tanulókkal. Velük is fel-
dolgoztam ezt a  történetet, és szinte 
ugyanazokat a kérdéseket fogalmazták 
meg, valamint  hasonló reakciókat vál-
tott ki belőlük.

Ez a  fajta szövegfeldolgozás a kriti-
kai gondolkodás fejlesztését biztosan 
erősítette, és mellette sok egyéb szo-
ciális készséget is mozgósított. Nem 
mellékes az sem, hogy a  gyerekek 
mennyire élvezték az interaktív közös 
munkát. Maradandó élményeket sze-
reztek és fontos információkat is sike-
rült megosztanom velük. 

ZÁRÓ GONDOLATOK

A  kritikai gondolkozás fejlesztése 
már a kezdeteknél beépíthető a  tanu-
lási folyamatba. Nem kell feltétlenül 

nagy dolgokra gondolni. Második-
ban a Sehallselát Dömötör című verset 
szedtük ízekre, sokat beszélgettünk 
a  tanulás fontosságáról, a  jövőké-
pükről, az álmaikról, s  hogy mindezt 
mennyire tudja befolyásolni a  rend-
szeres iskolába járás, a  szorgalom, az 
igyekezet. Ez főleg a  hátrányos hely-
zetből származó gyermekeknél nem 
egyértelmű, mivel otthon nem ezt nem 
hallják, nincs előttük minta. Azóta ha 
nagyritkán előfordul, hogy valaki el-
sumákol egy feladatot vagy ellóg egy 
napot, a  többiek idézik neki a  verset, 
majd  rá is pirítanak, hogy Sehallselát 
Dömötör akarsz lenni… Ezekben 
a  pillanatokban a  megmosolyogtató 
bájon kívül még ott van valami, ami 
fontosabb. A  személyes felelősség tu-
datosítása a  tanulási folyamatban. A 
vers feldolgozásának ez a legfőbb célja, 
nem feltétlenül a fejből idézés eléré-
se. Az csak egy következménye lehet 
a  szövegfeldolgozásnak. A  közös szö-
vegfeldolgozás során azonban fő gon-
dolatok, a  tanulás fontossága, a kitar-
tás, a viselkedési normák épülnek be a 
gyerekek fogalomtárába, sőt a szemé-
lyiségébe, amit bármikor elő tudnak 
venni, fel tudnak használni. Ez pedig 
a kritikai gondolkodás alapja. Ugyan-
ilyen engramokat hozhatunk létre 
egy-egy olvasmány, mese művészet-
terápiával történő feldolgozása során. 

Erről majd a folytatásban.  



___________________
1 Bővebben a motivációról l. Nagy Lehocky Zsuzsa, 2008.
2 Az IBM SPSS statisztikai program segítségével lettek elemezve a kapott adatok. Az egyes mennyiségi változók közötti kapcsolat meglétére, 
erőssége szintjének és irányának felmérésére a Pearson-féle korrelációs statisztikai teszt volt alkalmazva. Abban az esetben jelöltük szignifi -
kánsnak a kapcsolatot a két változó között, ha a p értéke nagyobb volt mint 0,05. A Pearson-féle korrelációs együttható (r) értéke 0 és 1 között 
mozog. Ha r<0.33, akkor gyenge, ha 0.33<r<0.66, akkor közepes, és ha 0.66<r, akkor erős korrelációról beszélünk.

Mára már lélektani közhellyé vált a 
közmondás, mely szerint az alma nem 
esik messze a fájától. Rengetegszer 
hallottuk már, hogy le sem tagadhat-
nánk a szüleinket, sok tanár mondta 
már, hogy elég, ha találkozik a szü-
lőkkel, és máris megérti a gyermek 
viselkedését. Azt is tudjuk, hogy a 
gyermekek gyakorta átveszik a szülők 
gondolkodásmódját, szokásait, avagy 
épp ellenkezőleg – t udatosan más utat 
keresnek. De mi a helyzet az olvasá-
si szokásokkal, ami nagy mértékben 
befolyásolja a szövegértést? Szülőként 
mit kell tennem, hogy a gyermekem 
végre könyvet fogjon a kezébe? Mit 
kell tennem azért, hogy a 21. század 
egyik létfontosságú készségét – a jó 
szövegértési képességet – elsajátítsa a 
gyermekem? 

Közismert tény, hogy az oktatás és 
nevelés otthon kezdődik. Hamis az a 
nézet, mely szerint az iskolai oktatás 
kezdetével a szülők oktatói szerepe vé-
get ér. Az oktatás a szülők és az isko-
lák közös felelősége kell, hogy legyen. 
Nemzetközi mérések bizonyítják, 
hogy a szülői szerep kulcsfontosságú 
pozíciót tölt be a gyermekek iskolában 
és életben elért sikereiben (OECD, 
2012, 3). A gyermekek, a tanulók mo-
tiváló1 példaképként tekintenek szüle-
ikre. Az életkor növekedésével ugyan 
a közvetlen családtagok befolyása 
csökken, és egyre nagyobb teret kap a 
tágabb környezet, de ez korántsem je-
lenti azt, hogy a tanulók ne fi gyelnék 
és vennék át szüleik attitűdjeit és néze-
teit (OECD, 2012, 52). A rendszersze-
rű nemzetközi mérések (PIRLS, PISA) 
szintén felhívják a fi gyelmet a szülői 
minta hatására a szövegértés területén. 
A nemzetközi mérések alapján azon 
tanulók, akiknek szülei szívesen ol-
vasnak, maguk is szívesebben fognak 
könyvet a kezükbe, valamint jobban 

teljesítenek a szövegértési tesztekben 
is (Mullis-Martin-Foy, 2017; OECD, 
2012). 

A szülői minta befolyását vizsgáltuk 
a szlovákiai magyar hetedik évfolya-
mos tanulók olvasási gyakoriságára és 
szövegértési teljesítményére vonatko-
zó kutatásunk részeként. Célunk töb-
bek között annak a kutatási kérdésnek 
a megválaszolása volt, hogy milyen ha-
tással van a szülők iskolai végzettsége, 
valamint olvasási szokásaik a tanulók 
olvasási gyakoriságára és szövegértési 
teljesítményére. 

Kutatásunkban a tanulói olvasási 
attitűd, szövegértési teljesítmény és a 
szülői minták összefüggéseit 313 fős 
(146 fi ú és 167 lány) 12–13 éves korú, 
hetedik osztályos szlovákiai magyar 
általános iskolát látogató tanulói min-
tán vizsgáltuk. A szülőkről az adatokat 
közvetve, a tanulók által kitöltött kér-
dőívek alapján kaptuk, rákérdeztünk 
többek között a szülők végzettségére, 
és arra, hogy a tanulók milyen gyakran 
látják a szüleiket olvasni. A mintavétel 
szakértői mintavétel alapján történt, a 
mintában képviselve voltak városi és 
falusi tanulók is, Dél-Szlovákia keleti, 
közép és nyugati részéről is. 

A jelen tanulmányban vázolt kuta-
tás alapjául szolgáló kérdőív a Nyitrai 
Konstantin Filozófus Egyetem Közép-
európai Tanulmányok Kara Magyar 
Nyelv- és Irodalomtudomány Intézeté-
nek szakmai csoportja által, az APVV-
17-0071 Anyanyelvi és idegennyelvi 
szövegértési képességek fejlesztése című 
projekt keretén belül kidolgozott ön-
kitöltős szociológiai kérdőívet és az 
adott korcsoport számára kialakított 
szövegértési tesztet alkalmaztunk. A 
szociológiai kérdőív segítségével fel-
mértük, hogy milyen gyakran olvas-
nak a tanulók és milyen gyakran lát-
ják a szüleiket olvasni. A szociológiai 

kérdőíven kívül a tanulók kaptak egy 
három szövegtípusból álló szövegér-
tési tesztet. A tesztben található kér-
dések többsége nyílt végű, rövid vagy 
hosszabb kifejtést igénylő volt. A zárt 
végű kérdések, az igaz-hamis válasz-
tás, az adott állítások csoportosítása és 
az indoklás is szerepelt a feladatok tí-
pusai között. Az általunk használt szö-
vegértési teszt kitöltése során a diákok 
folyamatosan a szöveggel dolgoztak, és 
külön felhívtuk a fi gyelmüket, hogy a 
szöveg segítségével válaszolják meg a 
szövegértési tesztben levő kérdéseket. 
Az adatok elemzése statisztikai mód-
szerekkel2 zajlott.

A kutatásban részt vevő tanulók szü-
leinek iskolai végzettségére rákérdező 
kérdésre kapott válaszok azt mutatják 
(1. táblázat), hogy a szülők többsége 
középfokú (szakmunkás vagy érett-
ségivel végződő) iskolai végzettséggel 
rendelkezik. 

Szülő Alap-
fokú 

Közép-
fokú 

Felső-
fokú 

Nem 
tudom

Édes-
anya 14% 43% 25% 18%

Édes-
apa 10% 50% 27% 13%

1. táblázat: A hetedik évfolyamos tanulók 
szüleinek iskolai végzettsége

Az olvasás gyakoriságát tekintve meg-
kérdeztük a tanulókat, hogy ők maguk 
milyen gyakran olvasnak (2. táblázat). 
A válaszok alapján kijelenthető, hogy 
ha beleértjük az olvasásba a tanköny-
vek olvasását és az internet használa-
tát, akkor a tanulók majdnem kéthar-
mada (64%) naponta olvas (több mint 
egy órát: 41%, kevesebb mint egy órát 
23%). 

SZÖVEGÉRTÉS

GERGELY VIKTÓRIA – VANČO ILDIKÓ

MILYEN MESSZE ESIK AZ ALMA A FÁJÁTÓL?
AVAGY HOGYAN BEFOLYÁSOLJA AZ OTTHON KAPOTT MINTA 
A TANULÓK SZÖVEGÉRTÉSI KÉPESSÉGÉT?
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Gyakoriság %
Naponta több mint egy órát 41%
Naponta kevesebb mint egy órát 23%
Egyszer-kétszer hetente 13%
Egyszer-kétszer havonta 5%
Ritkábban 11%
Soha 6%
Nincs válasz 1%

2. táblázat: A hetedik évfolyamos tanulók 
olvasási gyakorisága (beleértve a tankönyvek 

olvasását és az internethasználatot is)

Ezt követően megkérdeztük a tanuló-
kat, hogy milyen gyakran látják a szü-
leiket olvasni (3. táblázat). 

Gyakoriság Édesanya Édesapa 
Minden nap 43% 32%
Hetente 1-2-szer 26% 25%
Havonta 1-2-szer 11% 14%
Soha 11% 17%
Nem válaszolt 9% 12%

3. táblázat: A hetedik évfolyamos tanulók 
szüleinek olvasási gyakorisága

Az eredmények azt mutatják, hogy a 
tanulók több mint kétharmada (69%) 
látja legalább heti szinten olvasni az 
édesanyját (minden nap: 43%, hetente 
1-2-szer: 26%), és a tanulók több mint 
fele (57%) látja legalább heti szinten 
olvasni az édesapját (minden nap: 
32%, hetente 1-2-szer: 25%).  Különb-
ség fi gyelhető meg az anyák és apák ol-
vasási gyakorisága között. Több édes-
anya (43%) mint édesapa (32%) olvas 
napi szinten, és kevesebb édesanya 
(11%) mint édesapa (17%) nem olvas 
sohasem. Mindez azt bizonyítja, hogy 
a szövegek olvasása családi szinten is 
jelen van a vizsgált populáció valami-
vel több mint felénél. Ez a különbség 
hasonló vonásokat mutat, mint a min-
tában szereplő lányok és fi úk olvasási 
szokásai, melyet egy másik tanulmá-
nyunkban elemeztünk (Vančo–Ger-
gely, 2021). Az ott bemutatott adatok 
legfontosabb eredménye, hogy a lá-

nyok szignifi kánsan több időt töltenek 
olvasással és szignifi kánsan többször 
olvassák végig az elkezdett könyvet, 
mint a fi út.

Közepesen erős, szignifi káns, pozi-
tív korreláció (r=0,655) fi gyelhető meg 
az apák és anyák olvasási gyakorisága 
között, vagyis ha a családban az egyik 
fél olvas, valószínűsíti, hogy a má-
sik fél is gyakrabban nyúl könyvhöz. 
A szülők egymáshoz viszonyításánál 
gyengébb, de szignifi káns, közepes 
erősségű, pozitív korreláció (édesanya 
r=0,353, édesapa r=0,317) fi gyelhető 
meg a tanulók és a szülők olvasási gya-
korisága között is. Vagyis minél többet 
látják olvasni a tanulók a szüleiket, 
annál gyakrabban olvasnak ők maguk 
is. Az iskolai végzettség és olvasási 
gyakoriság közötti kapcsolat esetében 
szignifi káns, pozitív, közepes erősségű 
korreláció (r=0,354) fi gyelhető meg az 
édesanyák iskolai végzettsége és olva-
sási gyakorisága között, és szintén po-
zitív, szignifi káns, de gyenge erősségű 
korreláció (r=0,287) fi gyelhető meg az 
édesapák iskolai végzettsége és olva-
sási gyakorisága között. Vagyis minél 
magasabb fokú végzettséggel rendel-
kezik a szülő, annál valószínűbb, hogy 
gyakran olvas.

Megvizsgálva a szövegértés ered-
ményei és az olvasási szokások közötti 
összefüggéseket, az alábbi megfi gyelé-
seket tehetjük. Az 1. ábra szemlélteti 
a szövegértési tesztben elért pontok 
gyakoriságát, a 4. táblázat szemlélteti a 

szövegértési tesztben elért eredménye-
ket kvartilisekre való bontásban. 

Az ábrák jól szemléltetik, hogy a ta-
nulók minimum 1 (3%) és maximum 
29 pontot (83%) értek el a lehetséges 
35-ből, tehát nem volt egy diák sem, 
aki nem ért volna el legalább egy pon-
tot, és nem volt egy diák sem, aki elér-
te volna a maximum pontszámot. Az 
első kvartilis értéke 11 (Q1=11), tehát 
a tanulók leggyengébb egynegyede 
maximum 31%-ot ért el. A második 
kvartilis értéke 16 (Q2=16), tehát a 
tanulók egyik fele 46% alatt, a másik 
fele 46% felett teljesített. A harmadik 
kvartilis értéke 20 (Q3=20), tehát a 
harmadik kvartilisbe tartozó tanulók 
maximum 57%-os teljesítményt nyúj-
tottak, és a tanulók legjobb egynegye-
dének sikerül ennél magasabb ered-
ményt elérni. A leggyakrabban elért 
pontszám 19 (54%) volt, és a tanulók 
átlagteljesítménye 16,04 pont (46%), 
6,105 pontos szórással. A pontszámok 
átlagosan 6,105 ponttal térnek el az át-
lagtól.  

A következő táblázat (5. táblázat) az 
édesanyák olvasási gyakoriságát (mi-
lyen gyakran látják a tanulók olvasni 
az édesanyjukat) veti össze a tanulók 
szövegértési tesztben elért eredménye-
ivel. 

Az eredmények azt mutatják, hogy 
a 2843-fős vizsgálatban összesen 136 
tanuló látja naponta, 81 tanuló hetente 
1-2-szer, 33 tanuló havonta 1-2-szer, 
és 34 tanuló nem látja sohasem olvasni 
az édesanyját. 

 N=313 Min. Q1 Q2=median Q3 Max. Mode Mean SD.
Total 1 3% 11 31% 16 46% 20 57% 29/35 83% 19 54% 16,04 46% 6,105

4. táblázat: Az összeredmények kvartilisek szerinti felosztása

1. ábra: A szövegértési tesztben elért pontok frekvenciája
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A szövegértési teszt eredményeit fi -
gyelve kijelenthető, hogy az átlag felett 
teljesítő tanulók nagy része naponta 
látja olvasni az édesanyját. Az átlag 16 
pont volt, tehát a következőkben csak 
az átlag feletti (16+ pont) teljesítmény 
kerül elemzésre. A táblázatban szem-
léltetett eredmények jól mutatják, hogy 
összesen 92 tanuló ért el 16-20 pontot. 
Ebből 51 tanuló naponta, 18 hetente, 
11 havonta és 12 sohasem látja olvas-
ni az édesanyját. Hasonló arányok fi -
gyelhetők meg a 21-25 pontot szerzett 
tanulók között is. A legtöbb tanuló, 
aki 21-25 pontot szerzett, minden nap 
(38 tanuló) látja olvasni az édesanyját. 
Az édesanyák olvasási gyakoriságának 
csökkenésével csökken az adott pontot 

elért tanulók száma is. A 21-25 pontot 
elért tanulók közül 15 látja hetente, 6 
havonta, 2 pedig sohasem látja olvasni 
az édesanyját. 

Összesen 16 tanuló nyújtott 26-30 
pont közötti teljesítményt, ebből 10 
tanuló minden nap látja az édesanyját 
olvasni, 5 tanuló hetente egyszer-két-
szer és egy tanuló legalább havonta 
egyszer-kétszer. Egy tanuló sem ért el 
26 pontot vagy attól magasabb pont-
számot azon tanulók közül, akik soha 
nem látják olvasni az édesanyjukat. 

Hasonlóan összevethetjük az édes-
apák olvasási gyakoriságát (milyen 
gyakran látják a tanulók olvasni az 
édesapjukat) a tanulók szövegérté-
si tesztben elért eredményei alapján. 

A kapott adatokat a következő táblázat 
(6. táblázat) szemlélteti.

Az édesapák olvasási gyakoriságá-
nak és a tanulók szövegértési tesztben 
elért eredményeinek összevetését 2754 
adatközlő adatai alapján tudtuk elvé-
gezni. A kapott eredmények hasonló 
arányokat mutatnak, mint az édes-
anyák olvasási gyakorisága és a tanu-
lók tesztben elért eredményei közötti 
összefüggésben fi gyelhetőek meg. Az 
átlag felett teljesítő tanulók nagy ré-
sze naponta látja olvasni az édesapját. 
Azon tanulók száma, akik átlagosan 
vagy annál picit jobban (16-20 pont) 
teljesítettek, 88. Ebből 37 tanuló na-
ponta, 26 hetente, 12 havonta és 13 
sohasem látja olvasni az édesapját. 

A szövegértési teszt eredményei
Az édesanyák olvasási 

gyakorisága 0-5 pont 6-10 pont 11-15 
pont 16-20 pont 21-25 

pont
26-30 
pont Összesen

soha
diák 2 10 8 12 2 0 34

% 5,90% 29,40% 23,50% 35,30% 5,90% 0,00% 100,00%

havonta 1-2-szer
diák 1 5 9 11 6 1 33

% 3,00% 15,20% 27,30% 33,30% 18,20% 3,00% 100,00%

hetente 1-2-szer
diák 2 15 26 18 15 5 81

% 2,50% 18,50% 32,10% 22,20% 18,50% 6,20% 100,00%

minden nap
diák 3 7 27 51 38 10 136

% 2,20% 5,10% 19,90% 37,50% 27,90% 7,40% 100,00%

Összesen
diák 8 37 70 92 61 16 284

% 2,80% 13,00% 24,60% 32,40% 21,50% 5,60% 100,00%

5. táblázat: Az édesanyák olvasási szokása és a szövegértési tesztben elért eredmények

___________________
3 A 313 tanulóból 284 válaszolt arra a kérdésre, hogy milyen gyakran látja olvasni az édesanyját.
4 A 313 tanuló közül 275 választ a kérdésre, hogy milyen gyakran látja az édesapját olvasni.

A szövegértési teszt eredményei
Az édesapák olvasási 

gyakorisága 0-5 pont 6-10 pont 11-15 
pont 16-20 pont 21-25 

pont
26-30 
pont Összesen

soha
diák 3 12 18 13 6 0 52

% 5,80% 23,10% 34,60% 25,00% 11,50% 0,00% 100,00%

havonta 1-2-szer
diák 1 8 14 12 7 3 45

% 2,20% 17,80% 31,10% 26,70% 15,60% 6,70% 100,00%

hetente 1-2-szer
diák 1 12 16 26 20 4 79

% 1,30% 15,20% 20,30% 32,90% 25,30% 5,10% 100,00%

minden nap
diák 3 4 20 37 26 9 99

% 3,00% 4,00% 20,20% 37,40% 26,30% 9,10% 100,00%

Összesen
diák 8 36 68 88 59 16 275

% 2,90% 13,10% 24,70% 32,00% 21,50% 5,80% 100,00%

6. táblázat: Az édesapák olvasási szokása és a szövegértési tesztben elért eredmények



SZÖVEGÉRTÉS

A 21-25 pontot elérő tanulók szá-
ma 59, ebből 26 naponta, 20 hetente, 
7 havonta és 6 sohasem lát könyvet 
az édesapja kezében. A szövegértési 
tesztben legjobban teljesítő tanulók 
száma 16: ebből 9 naponta, 4 hetente, 
3 havonta, s a legjobban teljesítő tanu-
lók édesapja között nem volt olyan, aki 
soha ne olvasna. 

A kapott eredmények azt mutat-
ják, hogy a szülők iskolai végzettsége 
és olvasási gyakorisága pozitív hatást 
mutat a tanulók olvasási gyakorisá-
gára és szövegértési teljesítményére. 
Minél magasabb iskolai végzettséggel 
rendelkeznek a szülők, és minél töb-
bet látják őket a gyermekeik olvasni, 
annál többet olvasnak a tanulók ma-
guk is. Ehhez hasonlóan, minél többet 
látják a tanulók olvasni a szüleiket, an-
nál jobban teljesítettek a szövegértési 
teszteket tekintve is. Ugyanakkor két 
dologra kell felhívnunk a fi gyelmet. A 
tanulóktól kapott adatok valóságtar-
talmát nem volt módunkban vizsgál-
ni. Továbbá annak ellenére, hogy sta-
tisztikailag igazolható, hogy a szülői 
olvasási szokások pozitív korrelációt 
mutatnak gyermekük szövegértési 
eredményével, az olvasási szokásokon 
kívül más, általunk nem vizsgált té-
nyezők is befolyásolják a szövegértési 
eredményeket. Ezt azoknak a tanulók-
nak a kiváló eredményei támasztják 

alá, akik nem vagy csupán nagyon rit-
kán látják szüleiket olvasni.

Kutatásunk eredményei azonban 
összhangban vannak a nemzetközi 
mérések eredményeivel, és rámutat-
nak arra, hogy a pozitív olvasási atti-
tűd kialakítása és a szövegértési képes-
ségek fejlesztése nem csupán az iskola 
feladata, a szülői minta is erős hatással 
van a szövegértés szintjére. Abban az 
esetben, ha a tanuló nem kap megfe-
lelő szülői mintát az olvasást illetően, 
ez a szövegértési teljesítményt negatí-
van befolyásolhatja. Az így megjelenő 
lemaradás kompenzálása az oktatás 
feladata kellene, hogy legyen, adataink 
alapján azonban jelenleg az iskola nem 
képes adekvátan kompenzálni a csalá-
di közeg okozta esetleges hátrányos 
helyzetet. 

Az eddigi eredmények azt bizonyít-
ják, hogy szükség van a szülői minta 
komplex módon történő vizsgálatára, 
és felhívja a fi gyelmet arra is, hogy 
nagy mértékben szükség van a szülők 
minél szélesebb körű bevonására az 
oktatás folyamatába. 
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A PLASZTIKAI KÉPESSÉG FEJLŐ-
DÉSE KISKAMASZ KORBAN

A kilencedik-tizedik életév körül a 
„tündéri realista” kisiskolás kori képi 
nyelv hirtelen tűnik el, hogy átadja 
helyét a „felnőtt módon realista”, az 
ábrázolási konvenciókat készségesen 
elsajátító ábrázolási módnak. A 10–12 
éves kor között a klasszikus rajzfejlő-
dés-vizsgálatok teljesítményromlásról 
írtak. A rajzok esztétikai minőségé-
nek hanyatlását felnőtt bírálók ítéle-
tei alapján állapították meg (pl. Gerő, 
1983; Richter, 1997), és a saját képi 
kifejezéssel való elégedetlenségüket 
hangsúlyozták (Schuster, 2010). Ami a 
rajzok technikai színvonalát illeti, ezt a 
„gyermekművészet” paradigmát köve-
tők nem vizsgálták, a gyermekrajzot a 
vizuális nyelv tanulásához kapcsolódó 
szerzők viszont megállapították, hogy 
nincs szó a grafi kus teljesítmény rom-
lásáról (ezekről összefoglaló: Kárpáti, 
2019). 

A 11–14 éves kiskamasz korosztály 
ízlése az, ami a felnőtt képnéző szá-
mára a kisiskolás alkotások tündéri 
realizmusánál kevésbé vonzó. A bájos, 
giccsbe hajló ábrák, a képekbe szer-
kesztett rajzfi lm fi gurák, emblémák, 
játékokon látott díszek a lányoknál, a 
harci jelenetek, fegyverek és autók túl-
tengése a fi úk rajzain világosan jelzik: 
már nem vonzó a saját, immár ügyet-
lennek látott képi nyelv, a médiában 
szereplő képek jobban tetszenek.

Becker (2003) szerint a 11–15 éve-
sek plasztikái is a saját alkotások egyre 
erősebb kritikáját tükrözik. A kisisko-
láskort jellemző, szabadon szárnyaló 
képalkotó fantáziát a képességekben 
való kételkedés és a technikai részletek 
iránti érdeklődés váltja fel. A rajzórán 
a feladatok nagy része is a valósághű 
ábrázolás módszereit mutatja be. Erre 
építve a 11–14 évesek olyan grafi kai 
formákból merítenek, amelyek egy-
szerűen előállíthatók. Sokan visszatér-
nek a kisgyermekkori anyag-kísérle-
tekhez, és hengert, kockát vagy göböt 
(gombócot) gyúrnak az agyagból.

A vizuális nyelvben tehetséges fi atal 
a kiskamasz korban, 11–14 év között, a 
plasztikában is tovább fejlődik: kilép a 
frontális ábrázolás, az álló oszlopfi gu-
ra szűk kompozicionális keretei közül, 
és körplasztikákat készít. A szobrásza-
ti megjelenítő technikák bemutatása 
után képes a témához illő, dinamikus 
kompozíció kialakítására.

1. ábra: P. Petra, 13 éves lány agyagszobra: 
Bikaviadal. 2002

2. ábra: fent: Nyúl rajza, 12 éves lány 
munkája, 2009. lent: Nyúl agyagszobra, 

14 éves fi ú munkája, 2011.

A plasztikát a személyiségvizsgála-
tokban is használják, hiszen ebben a 
médiumban az alkotó kevesebb sémá-
val, azaz aktuális lelkiállapotát elfedő, 
begyakorolt motívummal rendelkezik, 
mint a grafi kus nyelvben. Leindler Mi-
lán (2013) a testkép vizsgálatára alkal-
mas projektív mérőeszközt fejlesztett 
ki, amelyet standardizált pszichológiai 
tesztekkel együtt lehet alkalmazni. A 
színes anyag a rajzteszthez hasonlóan 
a színhasználat vizsgálatát is lehetővé 
teszi. A testrészek és más képelemek 
térbeli viszonyai, az összeillesztések és 
a felületek minősége pedig a rajztesz-
tekhez képest új, az alkotások jelenté-
se szempontjából fontos kiértékelési 
szempontokat tesz lehetővé.

A teszt plasztikai feladatként is hasz-
nos, érdekes, és értékelési szempontjai 
a rajzpedagógiában is használható, új 
megközelítésmódot jelentenek. Ezért 
idézem a tesztfelvételt és összefogla-
lom az értékelés szempontjait.

3. ábra: A gyurmateszt megoldása: 24 éves nő 
alkotásai (Leindler, 2013, 81)

„A vizsgálati személy elé lehelyez-
zük amorf formában a 10 színű gyur-
mát. Legelőször megkérjük, hogy 
gyurmázza meg saját magát, majd 
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mikor ezzel elkészült, megkérjük, ké-
szítsen egy rajzot, hátteret, környeze-
tet a gyurmafi gurának. A gyurmázás 
közben nem szabunk időkorlátot, a 
gyurmák és ceruzák készletét az egész 
vizsgálat alatt rendelkezésre bocsát-
juk. (…) A második fázisban a vizsgá-
lati személyeket elvarázsolt önmaguk 
megformázására kérjük, majd ha-
sonlóképpen hátteret kell készíteniük 
hozzá. Mikor ezzel elkészülnek, eze-
ket is lefényképezzük, majd szétszed-
jük.” (Leindl, 2013, 54)

Az értékelés szempontjait a vizuális 
nevelés szempontjai szerint értelmez-
ve sorolom fel:

 Kiterjedés: Térbeli vagy inkább 
síkszerű, a felületre simuló-e a szobor? 
Ha célunk a plasztikai ábrázolásban a 
tér minél bátrabb birtokba vétele, ak-
kor lényeges, hogy az alkotó képes-e 
elszakadni a síkbeli ábrázolás konven-
cióitól és a térbeli minőségeket megje-
leníteni.

 „VAN” kategóriák: A lábfej, a láb, 
a kézfej, a kéz, a törzs, a fej, a nyak, a 
mell, a haj, az arc (mint egészleges ki-
fejezés), a szem, az orr, a száj, a fül és a 
ruha megjelenése a plasztikán. A kép-
zőművészetben a részletezettség lé-
nyegtelen, de a rajztanításban érdekes 
lehet, milyen részleteket formál meg, 
és mennyire képes ezeket jó techniká-
val, kifejezően megjeleníteni az alkotó. 

 Sorrendiség: A testrészek megfor-
málási sorrendjének a lélektani elem-
zés szempontjából van jelentősége. A 
rajztanításban a sorrend a kompozí-
ciós folyamat nyomon követését teszi 
lehetővé. Az első megformált részletek 
mérete és kidolgozottság befolyásolja, 
milyenek lesznek a következők. Ha 
ezekre már nincs hely, nincs idő, a ta-
nítás során az alkotás tervéhez illesz-
kedő komponálási módokat érdemes 
bemutatnunk.

 Színek: A pszichológiai elemzés-
ben fontos, mely színeket használ az 
alkotó, ezért a gyurmateszt szerzője a 
színdominancia (a mű legjellemzőbb 
három színe) rögzítését kéri. A vizuá-
lis nevelésben a szín kifejező erejét fi -
gyeljük meg. Realista vagy expresszív, 
szimbolikus színekkel találkozunk-e? 
Mennyire hatásos, érzékletes, a néző 
számára jól értelmezhető a színválasz-
tás?

 Szubjektív kategóriák: A befogadó 
megítélése szerint elbírálható kategó-
riákat sorolja ide a szerző: méret, álta-
lános minőség, illesztések, testhelyzet. 
Ezek értékelése pszichológus képzett-
séget igényel. Akárcsak a rajzoknál, 

a plasztikában is érdemes felhívni az 
iskolapszichológus fi gyelmét az alko-
tóra, ha műve minőségében erősen 
eltér kortársaiétól, és nem a tehetség 
irányába: ha nagyon kicsi a fi gura, ha 
a helyzethez nem illő, agresszív vagy 
szexuális motívumokat jelenít meg az 
iskolai munkában.  

  Típusok: Az ábrázolás témája (em-
ber, állat, tárgy, esetleg növényi forma) 
a rajztanár számára érdekes összeha-
sonlítási lehetőséget kínál az alkotó 
grafi kai és plasztikai nyelve között. 
Melyikben mozog biztonságosan, me-
lyik szorul fejlesztésre? A válasz nem 
egyértelmű. A kétdimenziós alkotás-
ban nagyobb a gyakorlatuk, de van-
nak, akik a téralakításban találják meg 
az igazi (ön)kifejező médiumot. 

4. ábra: a gyurmateszt két megoldása: „Valódi és 
elvarázsolt önmagam”. 34 éves nő munkái.  

(Leindler, 2013, 75)

A teszt része még a gyurmafi gurák-
hoz történő háttér rajzolása is. A rajz 
külső vagy belső teret ábrázolhat, de 
nonfi guratív jellegű is lehet. Érdemes 
megfi gyelni, mennyire illik a fi gura a 
rajzolt térbe. A térhasználat minőségét 
jelzi még, hogy a gyurmafi gura mérete 
hogyan viszonyul a háttérhez: méret-
arányos, vagy túlságosan nagy, illetve 
kicsi. A feladat megoldásakor a térbeli 
forma és a rajzolt környezet, a két- és 
háromdimenziós ábrázolásmódok kö-
zötti kapcsolatteremtésre van szükség. 
A megoldás színvonala a térszemlélet 
szempontjából fontos képességele-
mek: a transzponálás és a mentális ki-
egészítés fejlettségét mutatja meg.

HOGYAN FEJLESZTHETŐK A 
11–14 ÉVESEK TÉRI KÉPESSÉGEI?

A korosztálynak készült pedagógi-
ai programok gondolatok, érzelmek, 
hangulatok kifejezését javasolják. A 
nyitott, kreatív feladatokban a művé-
szet képi, plasztikai műfajaiból tanult 
kifejezőeszközök, módszerek, techni-
kák alkalmazását gyakorolhatják. Ér-
dekes téralkotó feladat egy tárgy más 
funkcióra történő átalakítása, termé-
szeti formák alkalmazása. A KEGA 
kutatási programban a nyitrai Kons-
tantin Filozófus Egyetem Pedagógiai 
Karán megvalósított térszemlélet- 
fejlesztő programban két- és három-
dimenziós rajzban és makettekben 
valósítják meg Lehoťák Éva egyetemi 
adjunktus, képzőművész pedagógiai 
programját. A feladatsor az 5. osztály-
ban közvetlen lakókörnyezet feltérké-
pezésével kezdődik, majd szubjektív, 
saját jelekkel ellátott térképeket alkot-
nak a tágabb környezetről. A rajzok 
alapján csoportmunkában ház- és 
városmakettek készülnek. A 6. osztá-
lyosok programjában tárgytervezés is 
szerepel, hiszen a konstruáló képesség 
szoros kapcsolatban van számos téri 
képességelemmel. 

 

5. ábra: Íróasztalom. Ötödik osztályos fi ú 
fotója és rajza. A térszemlélet fejlesztő feladat a 
COVID–19 karantén idején, online rajztanítás 

során készült.
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7. ábra: Növények és bogarak anaglif fotókon. 
Tóth Attila felvételei.

Tóth Attila, az UKF egyetemi ad-
junktusa, matematikatanár javaslatá-
ra anaglif eljárással térhatású képe-
ket is készítenek majd a tanulók. Az 
anaglif képeket egy ingyenes szoft ver 
segítésével, saját természetfotókból ál-
lítják majd elő a diákok (http://stereo.
jpn.org/eng/stphmkr). A térben meg-
jelenítendő látványt (tárgyat, tájat, 
növényt, állatot) jobbról és balról is, 
6-7 cm-es eltolással lefényképezzük, 
majd ezeket betöltjük a  programba. 
A  program megfelelő színekkel látja 
el a  két eltolt fényképet, majd meg-
színezve összeállítja, így a piros-zöld 
szemüveg segítségével háromdimen-
ziós képet látunk. A diákok nemcsak 
fotókat alakíthatnak térbeli látvány-
nyá, de maguk is rajzolhatnak anaglif 
alakzatokat.

A plasztikai fejlesztés hatásos mód-
szere a tárgykészítés is. Ebben a kor-
ban a leghatékonyabb a technikák 
és ábrázolási szabályok megtanítása, 
hiszen a fi atal alkotók éppen ezt sze-
retnék: szabályosan, „felnőtt módon” 
bánni az anyagokkal. Ha edények ké-
szülnek, nem okoz feszültséget a va-
lósággal való folyamatos összevetés, 
főleg, ha a modern kerámia változatos 
formavilágát is megismerik. A felület-
díszítéssel egyénivé tehetők a tárgyak, 

a dekoratív és a festői stílusú alkotók 
is sajátjukká tehetik a megszokott for-
mákat is.

8. ábra: bal oldalon: Font Sára, 14 éves: 
Edény. 2001. Jobb oldalon: Kondics Tamás, 

11éves: Váza. 1997
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6. ábra: Világom térképe. 5. osztályos fi ú rajza, 2021. 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Jelen tanulmány a „KEGA 015UKF4/2020 Rozvoj priestorovej predstavivosti 
10-12 ročných žiakov základných škôl” pályázat keretében jött létre. 
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A Katedra folyóirat legutóbbi számá-
ban megjelent a kreatív írás irodalom-
órai alkalmazására tett javaslat. Akkor 
sok miért?, illetve hogyan? megvá-
laszolásra került, elsősorban ami az 
irodalomórákat illeti. A témáról való 
átfogó kép kialakítása érdekében 
azonban érdemes mintegy folytatás-
ként elolvasni az alábbi bekezdéseket: 
a kreatív írás szakkörön való alkalma-
zására tett javaslatot. 

 
MŰHELYMUNKA ÉS SZABADÍRÁS

A műhelymunka, ha tetszik, work-
shop-jelleg lassan évszázados hagyo-
mányokra tekint vissza a kreatív írás 
tanításának területén – kialakulása és 
elterjedése a tengerentúlról ered. 

 A hangsúly a gyakorlati megköze-
lítésére kerül, alapja az írás, a felolva-
sás és a visszajelzés. Ha a kidolgozott 
módszer minden további elemét el-
vennénk, és csak ez a lehetőség ma-
radna – csak ez volna elérhető min-
den érdeklődő diák számára –, már 
az is hatalmas előrelépést jelentene. 

A kreatív írásra épülő workshop-ok 
„Helyek, ahol a diákok írnak és be-
szélnek az írásaikról. […] A tanár egy 
író/barát, aki azért van jelen, hogy ta-
nácsot adjon, de általában nem a pa-
rancsolás végett. […] Írónak nevezzük 
magunkat, írunk és megbeszéljük, mit 
írtunk” (Freisinger, 1978, 285). Pion 
évtizedekkel későbbi véleménye ha-
sonló: „A mester és tanítvány viszony 
pedig ebben az együttállásban csupán 
jelképes: inkább az volna jó, ha alkotói 
közösségről beszélnénk, még ebben 
a tulajdonképpen alá-fölérendelt vi-
szonyban is. Tehetségekkel is csak így 
érdemes foglalkozni: egyenrangú fél-
ként kezelve őket” (Vass, 2015, 80).

 Egy kreatív írásos műhelymun-
ka szervezése során mindenképpen 
fontos a kölcsönös bizalom megala-
pozása, ha azt várjuk, hogy a diákok 
felolvassák a műveiket, főleg az olyan 
esetekben, amikor idegenek előtt 
nem próbálkoztak még hasonlóval. 
A workshop-jelleg csak akkor való-
sulhat meg, ha a diákok a felolvasás-
hoz szükséges alapanyaggal érkeznek. 
Ideális esetben a műhelymunka len-

ne minden alkalom csúcspontja. Az, 
hogy mennyi iromány születik hétről 
hétre, több tényezőtől függhet, példá-
ul a résztvevők létszámától, az iskolai 
feladatok mennyiségétől, a motivációs 
szinttől vagy az írást elősegítő felada-
tok minőségétől. Mindenesetre fontos 
arra törekedni, hogy az otthon elkészí-
tett írásművek felolvasása és átbeszé-
lése minél gyakrabban forduljon elő, 
egyébként értelmét veszti a szakkör – 
beszélünk valamiről, de nem csináljuk 
azt. Persze a kevésbé termékeny idő-
szakok sem szabad, hogy eltántorítsák 
a vezetőt. 

 Természetesen a műhelymunka 
során is adódnak veszélyek, főleg ha 
a szakkör vezetője kevés tapasztalat-
tal rendelkezik, vagy személyiségéből 
adódóan igyekszik mindent az ellen-
őrzése alá vonni – autoriter típusú ve-
zető. Ez utóbbi magatartás eleve nem 
kompatibilis a műhelymunka ideális 
légkörével, viszont nem csupán a ve-
zető személye lehet káros. A csoportok 
dinamikájából adódó normaképzés is 
visszafoghatja az egyes tagok kreativi-
tását: „Az egyik legpotenciálisabban 
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káros vonatkozás a műhelymunka 
kapcsán a bizottságszerű hajlam, el-
egyengetni a »durva« éleket, és az írást 
az átlagos, biztonságos és neutrális 
mederbe terelni” (Webb, 1990, 332). 
Bizonyos szakvélemények egyenesen 
károsnak tartják az írói csoportokban 
zajló rendszeres műhelymunkát, de 
fontos észben tartani, hogy ezek első-
sorban felnőtt alkotókra vonatkoznak. 

 Végezetül lényeges adalék, hogy a 
műhelymunka mellett nem csupán a 
külföldi és hazai hagyomány szól, ha-
nem a javaslat kidolgozójának szemé-
lyes tapasztalatai – hasonló tevékeny-
ség zajlik a PPKE BTK kreatív írás 
kurzusain, az ott szerzett gyakorlati 
tudás adta az alapot, amelyet a közép-
iskolában is alkalmazható módszerré 
kellett formálni.  

 A második kulcsfogalom a szabad-
írás, ami a folyamatközpontú írással 
ellentétben jóval több önállóságot fel-
tételez a diákoktól. Nem arról van szó, 
hogy a szabadírás esetében az írás ne 
volna folyamat, csupán arról, hogy a 
folyamat egyes szakaszait a diákoknak 
teljesen önállóan kell elvégezniük, a 
feladat kiadása után a tanár már csak a 
kész írásművet látja, amelyen a legtöbb 
esetben lehet még mit csiszolni. 

 Az íráskészséget fejlesztő feladatok 
Scrivener által említett hierarchiá-
jában – „másolás, írásgyakorlat, irá-
nyított írás, folyamatközpontú írás és 
szabadírás” (Scrivener, 2005, 193) – a 
szabadírás jelenti a legnagyobb kihí-
vást, amely tükörfordításban irányítás 
nélküli írást foglal magába. Scrivener 
a következő defi níciót használja: „A 
diákok szabadon írnak, nyílt irányítás, 
segítség vagy visszajelzés nélkül zajlik 
az írás folyamata, noha a feladat vagy 
a cím lehet előre meghatározott...” 

(Scrivener, 2005, 193). A szakkörön 
alkalmazott szabadírás valóban tör-
ténhet megadott műfaj, témakör, fel-
adat alapján, tehát az alkotó folyamat 
elindítását segítő vezetői hozzájárulás-
sal, illetve a diákok elhozhatják saját 
ötleteik alapján született irományaikat 
is.  

A SZAKKÖR MEGSZERVEZÉSÉ-
NEK LEÍRÁSA

A szakkör 2019 tavaszán indult, heti 
rendszerességgel ültek össze az ér-
deklődő diákok és a vezető. A lét-
szám az elején alakult a legbiztatób-
ban, előfordult, hogy 11 fő vett részt 
rajta (ez volt a maximum), átlagosan 

inkább 4-5 fő volt jelen. A testresza-
bott, személyes fejlesztés szempont-
jából egyébként utóbbi az ideális. A 
már ismertetett műhelymunkával 
kezdődött minden alkalom, ameny-
nyiben volt vállalkozó a felolvasásra. 
A művek többsége előre megadott 
feladatok alapján készült, melyekkel 
még foglalkozunk bővebben. Egy-
egy alkalom nagyjából kétszer 45 
percig tartott, a műhelymunkán túl a 
feladatok ismertetése, különböző el-
méleti és gyakorlati kérdések megvi-
tatása zajlott. Eleinte hosszabb fron-
tális részekkel is történt kísérletezés, 
ám ezek kevésbé illettek a szakkör 
légköréhez, így a hangsúly egyre in-
kább az interaktív tevékenység, a fel-
olvasás és értékelés, illetve a diákok 
kérdéseinek irányába tolódott. 

 A kreatív írás fogalma nem ismert 
széles körben, nincs tömegeket vonzó 
ereje, igaz, egy szűk réteg érdeklődé-
sét felkeltheti. Éppen ezért érdemes 
irodalomórán, esetleg idegennyelvi 
órákon is kísérletezni a vonatkozó fel-
adatokkal, így ösztönözve minél több 
diákot a csatlakozásra. Ami a szakkör 
vezetőjének személyét illeti, ideális 
helyzetben maga is tanult kreatív írást, 
próbálkozott az alkotással, vagy ak-
tívan alkot, publikál, de valószínűleg 
ritka az ilyen. Ebből kifolyólag fontos 
hangsúlyozni, az irodalomórai meg-
közelítésmód integrálására és a szak-
kör megszervezésére, vezetésére kellő 
akarattal és elkötelezettséggel képesek 
irodalomtanáraink is. A legfontosabb, 
hogy a tehetséges diákoknak legyen 
oka az írásra, legyen közönsége, illetve 
kapjanak visszajelzést – mind diáktár-
saitól, mind a téma szakértőjétől, az 
irodalomtanártól. A szakkör megszer-
vezése komoly feladat, viszont az elér-
hető szakirodalom, a belülről fakadó 
kreativitás és elhivatottság, illetve bi-
zonyos részben a kézben tartott szak-
cikk is segíthet. 

A SZAKKÖRÖN ALKALMAZOTT 
FELADATOKRÓL 

Adja magát a kérdés: ha valóban az 
írás, felolvasás, visszajelzés ciklikus 
váltakozása a legfontosabb, kellenek-e 
feladatok? Nem elég, ha a diákok a 
saját ötleteik alapján írnak? Röviden: 
a semmitől ez ugyan jobb, de nagyon 
valószínű, hogy hosszú távon kiful-
ladhat. Nem csupán a szakvélemény 
túlnyomó része érvel a feladatok alkal-
mazása mellett, az évek során a szak-

cikk írója előtt is nyilvánvalóvá vált, 
hogy a feladatok által ihletett művek 
és a saját ötletek alapján megírt mű-
vek együttesen teszik működőképessé 
a szakkört, a legmagasabb hatásfokon. 

 Az egyetemi évek alatt egy alka-
lommal fordult elő: egy vendégtanár 
versírási szemináriumán semmilyen 
feladat nem volt, azon kívül, hogy saját 
műveket olvastak fel a hallgatók. Noha 
alapvetően hasznos óráknak bizonyul-
tak ezek is, a konkrét feladatok hiá-
nyoztak. Alkalmazásuk által a feszült-
ség, illetve az alkotó vállán nyugvó 
felelősség is minimalizálható, hiszen 
könnyebb elfogadni, ha egy feladat 
nem sikerül jól, mintha a teljes mér-
tékben sajátnak tekinthető alkotással 
vall kudarcot az illető. A legjobb, ha 
a szakkör vezetője készül különböző, 
lehetőleg szorosabb értelemben vett – 
tehát valamilyen irodalmi műhöz kö-
tődő – feladatokkal, azokon túl pedig 
teret enged a diákoknak, sőt ösztönzi 
a teljes egészében saját írásművek fel-
olvasását is. Általában véve a felada-
tok alkalmazása mellett érvel Lackfi  
is: „Feltétlenül törekedni kell arra is, 
hogy a kreatív írással foglalkozó di-
ákok kialakíthassák a mű tárgyától 
való szükséges távolságot. Pontosan 
meghatározott gyakorlatok medrébe 
kell szorítani kreativitásukat, hiszen 
malomárokba terelve a víz is nagyobb 
erőt fejt ki, mint a lapályon szétterül-
ve” (Lackfi , 2006, 907).

 A feladatok előkészítése során szük-
ségszerűen fi gyelembe kell venni a 
diákok érdeklődési körét: ki verset, 
ki novellát szeretne írni. Ezen túl ter-
mészetesen a klasszikus irodalmi vagy 
populáris irodalmi beállítottságot is 
érdemes vizsgálni – ennek legegysze-
rűbb módja, ha megkérdezzük, mit 
olvasnak. A kreatív írás tanításába 
belekezdő tanárok előszeretettel válo-
gatják össze a személyes kedvenceiket 
– műveket és szerzőket egyaránt. A 
saját preferenciák értékesek lehetnek, 
de a diákok igényeit sem szabad elfe-
ledni: „Jobban tesszük, ha fi gyelembe 
vesszük a diákok motivációs skáláját, 
az első alkalom során felfedve az igé-
nyeket, mindet hitelesként elismerve” 
(Minot, 1976, 392).

 A választható feladatok szükségsze-
rűek, megfelelő táptalajt jelentenek: 
„Az írást érintő utasítások általában 
azért fogalmazódnak meg, hogy elin-
dítsák a kreatív folyamatot” (Epstein, 
1980, 305). A feladatokon túl pedig 
azzal is számolni kell, ha a kreatív fo-
lyamat a szakkörön kívüli hatástól is 
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beindul, és önálló írásmű készül – alap-
vetően éppen az önálló alkotásra készít 
fel a szakkör, ezért elengedhetetlen teret 
engedni a saját írásműveknek is.

NÉHÁNY PÉLDA SZAKKÖRÖN 
ALKALMAZHATÓ FELADATOKRA

Két alapelvet érdemes szem előtt tarta-
ni, ha feladatokat tervezünk adni egy 
újonnan induló szakkörünkhöz. Az első 
a résztvevők igényein alapul, erről már 
esett szó feljebb. A második az írásmű-
vek terjedelmével függ össze: haladjunk 
tudatosan az egészen rövid írásműveket 
ösztönző feladatoktól a hosszabbakig. 

 „Hidd el, nincs nagyobb művészet 
a törlésnél. Én, ha tőlem függne, az is-
kolában ezt előbb tanítanám, mint a 
fogalmazást. Végre az alkotás is ezzel 
kezdődik. Elhagyunk valamit, ezer és 
millió dolgot, melyet mellékesnek tar-
tunk s kiemelünk valamit, egyetlenegy 
dolgot, melyet fontosnak tartunk. Aki 
tudja, hogy mit ne mondjon, az már 
félig-meddig tudja, hogy mit mondjon” 
(Kosztolányi, 1932, 6). Amennyiben 
a terjedelmi korlátok megkívánják, az 
emlegetett törlésnek már az írást meg-
előző, illetve az írást végigkísérő folya-
matok során végbe kell menni. Ahelyett 
tehát, hogy hosszabb művek írásával 
kezdődne a szakkör, amelyekből aztán 
utólag próbálnánk törölni, eleve olyan 
terjedelmi korlátokat szabunk, ahol a 
felesleg nem megengedhető.

 A szakdolgozatban bemutatott, egy-
másra épülő feladatok teljes ívének 
ismertetésére nincs lehetőség, ám a 
terjedelmi irányelvnek megfelelve, sor-
rendben kiragadva szemléltetésre ke-
rülnek a legfontosabbak. 

  HATSZAVASOK

Kezdjük a hatszavasokkal. A legenda 
szerint Hemingway egy kocsmai fo-
gadás alkalmával bizonygatta, szalvé-
tányi terjedelem elég, hogy egy regény 
mélységével egyenértékű történetet al-
kosson. A fogadást megnyerte, valami 
olyasmit írt, hogy kisbabacipő eladó, 
soha nem hordták. Hat szóba vagy 
annál kevesebbe is bele lehet sűríteni 
életre szóló tragédiákat, persze nem 
csak tragédiákat, de bizonyos szem-
pontból azokat a leghatásosabban. A 
következő két hatszavast Ocskay Lilla, 
a szakkör korábbi résztvevője írta: 

 „Csicsás esküvői meghívó, össze-
gyűrve a papírkosárban.”

 „A Napsugár öregotthonban felsza-
badult egy szoba.”

  EGYPERCESEK

A hatszavas történetek után egyenes 
út vezet az egyperces novellák írását 
javasló feladathoz. Pályakezdők gya-
korta esnek abba a hibába, hogy úgy 
állnak neki a novellaírásnak, mintha 
egy regény fejezetén dolgoznának. Ép-
pen ezért az egyperces remek bevezető 
a rövidpróza világába. Nehezen for-
dulhatna elő, hogy valaki úgy készítse 
el a feladatot, mint egy regény fejeze-
tét, hacsak nem tízperces regényről 
van szó. Ami a példaként bemutatható 
műveket illeti, Örkény Istvánnak hála, 
van mihez nyúlni.

  LIMERICKEK

Érdemes némi időt szentelni a költé-
szetnek is. Függetlenül attól, mennyire 
van a versírásra igény, a limerickekkel 
való foglalkozás jópofa, kreatív feladat. 
Terjedelem, rímképlet, szótagszám – jól 
behatárolható; tartalmi téren is annál 
jobb, minél képtelenebb történet szüle-
tik. Ez a műfaj könnyen szemléltethető 
is, hiszen az előkészületek során egy-
szerűen bemutathatunk 10-15 művet. 
Némi technikai eligazítást követően a 
diákok akár helyben nekifoghatnak a 
rímfaragásnak, otthon pedig folytatód-
hat a munka. A versírás tanítását ko-
molyabban fontolgató számára viszont 
mindenképpen érdemes beszerezni 
Lackfi  János Hogyan írjunk verset? c. 
kötetét, melyben egy egész fejezetet 
szentel a limericknek, kidolgozott fel-
adatokkal és mintaszövegekkel.

  ROSSZUL VÉGZŐDŐ MESÉK

A képtelen versikék után visszatér-
tünk a rövidpróza világába. Ismételten 
szorosabb értelemben vett kreatív írás 
feladat következett: rosszul végződő 
mesét írtunk Csáth Géza azonos cí-
met viselő meseciklusa alapján. Adott 
tehát öt, önmagában véve egyperces 
terjedelmű mű. A meseciklus megis-
merése több szempontból is szeren-
csés. Egyrészt mindjárt kapunk 5 min-
taszöveget, másrészt az írást megelőző 
beszélgetés során arról is szó eshet, 
kinek melyik a kedvence, ki hogyan 
értelmezi az egyébként allegorikus je-
lentéstartalmú, archetipikus eseteket. 

Felmerül természetesen a kérdés: jó 
ötlet-e ennyire lehangoló témával fog-
lalkozni? Nos, érdemes megfi gyelni a 
mesékben lévő, illetve a világirodalom 
mesterműveiben rejlő tragikum közti 
kapcsolatot. Az irodalmon belül ta-
gadhatatlan a tendencia, miszerint a 
legnagyobb hatást a tragikus, avagy 
rosszul végződő művek gyakorolják. 
Idézhetnénk Arisztotelész Poétiká-
jából is, azon túl viszont Füst Milán 
egyetemi előadássorozat-kötetének 
fellapozását ajánljuk, terjedelmi kor-
látok okán csupán a vezérgondolatot 
kiemelve: „[…] a tragikum tehát min-
denkor mozgásként jelenik is meg a 
művészetekben, viszont a kielégülés, 
vagyis öröm vagy boldogság szükség-
szerűen mindenkor veszteglésként…” 
(Füst, 2006, 118–121.).

 A művészetekben rejlő egyik alapvető 
potenciál, a tragikum jelentőségének fel-
ismerése mellett akad még egy gyakorla-
tiasabb ok arra, miért próbálkozzunk a 
rosszul végződő mesékkel. A Mindenes 
kreatív írás könyv idézi az Edgar Allan 
Poe-nak tulajdonított mondást: „A no-
vellának egységes hangulata kell, legyen 
és minden mondatnak abba az irány-
ba kell mutatni” (Burt-Th omas, 2010, 
1–22). Noha valószínűsíthetően a konk-
rét mondat nem Poe szájából hangzott 
el – utólag összegezte valaki ekképp a 
gondolatait –, a kijelentésbe foglaltakat 
érdemes fontolóra venni. A rosszul vég-
ződő mese esetében pedig adott a han-
gulat, már csak azon kell dolgozni, hogy 
minden mondat a jó irányba mutasson 
– főleg, hogy alapvetően nem kell túl-
zottan sok mondatot használni. 

  MULTIMEDIALITÁS 

A hangulat kapcsán még egy lehetőség 
adódik. A multimédia megjelenésével 
egyértelművé vált, hogy a több csa-
tornán történő kommunikáció sokkal 
intenzívebb hatást gyakorol az üzenet 
fogadójára – jobban leköti, könnyebben 
megjegyzi az információt. A témát illető 
mélyebb fejtegetések mellőzésével nem 
szabad elfelednünk: noha az irodalmi 
szöveg alapvetően a látó- vagy hallószer-
vünkön keresztül jut el hozzánk – speci-
ális esetként a Braille-írás említhető, de 
ez messze túlmutatna a tárgyaltakon –, 
ettől függetlenül a további érzékszerve-
inket is aktiválhatja: az ízlelést, szaglást, 
tapintást. A multimedialitás ez esetben 
is érvényesül, fontos tudatosítani, hogy 
az érzékszervek aktiválásával fokozható 
az irodalmi szöveg által gyakorolt ha-
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tás. Alderson egész fejezetet szentel a 
témának, többek között ezt állítja: „Egy 
módja a nagyobb hatást gyakorló jelenet 
megalkotásának, ha bevonjuk mind az 
öt érzéket. […] A fi zikai és érzéki rész-
letek segítenek felfüggeszteni a valóságot 
és lehetővé teszik, hogy az olvasó teljes 
mértékben bevonódjon a történet kör-
nyezetébe” (Alderson, 2011, 125–126). 
A téma tárgyalásához és szemléltetésé-
hez remek bemelegítőgyakorlat lehet 
Csáth Géza Negyedik meséjének közös 
olvasása. A szöveg olyannyira túlterhelt 
az érzékszerveket aktiváló elemektől, 
elsősorban jelzőktől, hogy remekül mű-
ködött a feladat: minden alkalommal, 
amikor olyan részhez értünk, amely 
valamely érzékszervet aktivált, a diákok 
tapsoltak. A hosszabb szövegek közös 
elemzése nem feltétlenül szükséges, de 
a hasonló módon megvalósítható ala-
pos olvasásgyakorlatok remek adalékai 
lehetnek az egyes szakkörre behozott 
témák szemléltetésének.

 Említésre méltó még az a típusú fel-
adat, amely során különböző festmé-
nyeket ajánl a vezető kreatív kiinduló-
pont gyanánt. 

 A szakkörön született írásművek 
túlnyomó többsége különböző fel-
adatok alapján készült el. Idővel egy-
re jelentősebb szakmai önállóságra 
tesznek szert az igazán tehetséges di-
ákok, ennek jelei az utolsó időszakban 
már mutatkoztak, hiszen az irodalmi 
lapokban publikált művek fele nem 
kötődik szorosan egy feladathoz sem. 
Mindazonáltal a feladatok megfele-
lő minősége és mennyisége adhatja a 
kellő táptalajt a műhelymunkához, ta-
núságot tesz a szakkör vezetőjének föl-
készültségéről. Röviden összefoglalva: 
a tevékenység gerincét képezheti, rele-
váns mederbe terelve a kreativitást.

ÉRTÉKELÉS A SZAKKÖRÖN

A szakkörön felolvasott művek ér-
tékelése kulcsfontosságú. Valójában 
nem feltétlenül értékelésről, inkább 
visszajelzésről, építő kritikáról, mó-
dosítási javaslatokról van szó – persze, 
legyünk bármennyire is óvatosak, köz-
vetett módon valamilyen értékítéletet 
is tartalmaz majd a verbális és nonver-
bális reakciónk. Az irodalomórai ér-
tékeléshez hasonlóan hatványozottan 
fontos az eredeti tartalmi vagy formai 
megoldások kiemelése, pozitív meg-
erősítése. Ugyanúgy igaz az is, hogy a 
kevésbé pozitív véleményeket sem sza-
bad visszatartani, ha valóban a fejlesz-

tés a célunk. Általában az a legjobb, 
ha valamilyen tágabb értelemben vett 
javaslatot is fűzünk a kritikához, illet-
ve érthetően elmagyarázzuk, miért is 
szúrt szemet az adott, gyenge lábakon 
álló megoldás. Fontos része az értéke-
lésnek a többi résztvevő aktív bevo-
nása. Sokszor eszünkbe sem jut, hogy 
valójában az építő jellegű kritika, visz-
szajelzés nem is annyira egyszerű mű-
faj. Érdemes tudatosan törekedni arra, 
hogy minél több konkrétumot tartal-
mazzon egy-egy visszajelzés, azon túl 
is, hogy tetszett a tárgyalt mű vagy 
sem. Szintén fontos, hogy az egyéni 
szinten megvalósuló megoldásokból 
minden résztvevő okulhasson, éppen 
ezért hasznos egy lépéssel távolabbról 
is megvizsgálni mind a dicséretre mél-
tó, mind a gyengébb, javításra szoruló 
megoldásokat, majd közösen levonni 
az általános következtetéseket. 

 Az igazán jó, de apró fi nomításra 
szoruló szövegeket az alapos olvasás 
technikáját alkalmazva akár közösen 
is meg lehet vizsgálni. Így nem csak 
a szerző tapasztalhatja, hogy a „kész” 
művön mennyi mindent lehet – de 
nem feltétlenül kell – módosítani. Ér-
demes közösen vizsgálni az egyes 
mondatok, bekezdések gördülékeny-
ségét, gyomlálni a felesleges kötő-
szavakat, több variációt készíteni, és 
azokat hangosan felolvasva eldönteni, 
melyik a legjobb változat. 

 Mindenképpen fontos szemmel 
tartani azt az irányelvet, amelyről már 
feljebb is szóltunk: nem vezet jóra, ha 
a csoport mint normaképző entitás és 
a szakkör vezetője direkt vagy indirekt 
módon arra törekszik, hogy a saját 
képére formálja az alkotásokat. Ezért 
érdemes óvatosan bánni a választási 
lehetőségeket mellőző, túlzóan konk-
rét javaslatokkal.

ZÁRÓ GONDOLATOK

Az elsődleges bizonyítékok, a szak-
körön készült írásművek mindenkép-
pen bizakodásra adnak okot. Az évek 
során négy diák jutott arra a szintre, 
hogy alkotásaikat irodalmi folyóira-
tok is publikálták. Az egyik különö-
sen tehetséges diáklány írásaiból két 
irodalmi lap is közölt néhányat, hoz-
závetőleg öt novellát. Természetesen 
a diákok individuális tehetsége és al-
kotói érzéke legalább annyira fontos, 
ha nem fontosabb, mint az a tényező, 
hogy jártak a szakkörre – mégis, a ka-
pott visszajelzések, bátorítás hiányá-

ban csak jóval később vagy talán soha 
nem léptek volna a műveiket publikáló 
szerzők útjára. 

 Ami a kidolgozott megközelítés-
mód sikerességét illeti, minden eleme 
– szabadírás, szorosabb értelemben 
vett kreatív írás gyakorlatok és felada-
tok használata, illetve a műhelymun-
ka-jelleg – alkalmas a tehetséggondo-
zásra és a specializált fejlesztésre. Erről 
nemcsak az elért eredmények, hanem 
a tapasztalatok is tanúskodnak. A né-
hány bekezdésben összefoglalt javaslat 
tökéletesítése, formálása folyamatosan 
zajlik, egyetlen kulcstényező van, amit 
semmi sem pótolhat: legyen adott egy 
elfogadó, fejlődésorientált, de túlzó be-
folyást nem gyakorló alkotói közösség 
az érdeklődő diákok számára. Így lehet 
elkerülni azt a fásultságot, amelyről 
Lackfi  a következőképpen nyilatkozik: 
„Fásulttá a magány, a tanácstalanság, a 
visszhangtalanság teheti és teszi a kez-
dő írókat” (Vass, 2015, 78). Az pedig, 
ha a tágasabb irodalmi palettára felke-
rülő zsengék is születnek, csak ráadás. 
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A kíváncsi emberek sosem eléged-
tek meg azzal, amit az érzékszerveik 
felfogtak és azonosítani tudtak. Már 
ezer évekkel ezelőtt azon törték a fejü-
ket, hátha léteznek olyan dolgok, ame-
lyek nem láthatók, nem észlelhetők, és 
ha vannak, hogyan lehetne azokhoz 
valami módon közelebb férkőzni. El-
kezdtek hát fantáziálni, kitalálgatni 
ezt-azt, s végül ami az elméjükben 
összeállt, azt hitték, az a való és igaz. 
Valószínűleg így alakult ki a hit, a 
mese és a fi lozófi a. Az utóbbi viszont 
már odáig eljutott, hogy olyan kérdé-
seket tett fel, amelyek megválaszolása 

bizonyítékokat igényelt. Csakhogy bi-
zonyítani valamit nem olyan könnyű 
dolog. A legegyszerűbb módja ennek 
a dolgok közötti összefüggések meg-
találása. Ilyen volt például a mérés, 
pontosabban a különféle mérések és 
azoknak az alkalmazása. Hogy ezeket 
aztán milyen tökélyre tudták fejleszte-
ni, annak legkézenfekvőbb argumen-
tumai a monumentális építkezések. A 
lenyűgöző ókori építmények tetemes 
hányada viszont arra enged követ-
keztetni bennünket, hogy a praktikus 
dolgokon kívül valami más is izgathat-
ta az építőket. Elsősorban a csillagos 

égbolt, s az azon végbemenő folytonos 
változások. A Nap és a Hold járását 
nem kellett felfedeznie senkinek, ele-
ve tőlük függött nemcsak az emberek, 
hanem az egész élővilág egyedeinek az 
életritmusa, ami mindenki számára 
természetes volt. De milyen szerep ju-
tott a csillagoknak, illetve a csillagké-
peknek? Itt két dologra szeretném fel-
hívni a fi gyelmet. Az egyik a még ma 
is divatos asztrológia (csillagjóslás), a 
másik az asztronómia (ha úgy tetszik, 
asztrofi zika), ami a természettudomá-
nyok egyike.

CSICSAY ALAJOS

A MIKROSZKÓPTÓL 
A KOMPUTERTOMOGRÁFIG

GAIA RUHÁJA
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Az emberek korán felfi gyeltek arra, 
hogy a csillagok között vannak olya-
nok is, éppen a legfényesebbek, ame-
lyek folyvást változtatják állásukat az 
égen, azaz ők is bizonyos pályákon 
mozognak. Ezek a Nap körül keringő 
bolygók, melyekről meséket találtak 
ki. Sőt az egyik égi jelenség – ma sem 
tudjuk pontosan, mi volt – a legcso-
dálatosabb keresztény vallási legenda 
főszereplőjévé vált. A romantikus köl-
tészet, így a magyar is, telis-tele van 
tündöklő csillagokkal. Eléggé gyakori, 
hogy az ifj ú költők a szerelmüket ve-
zérlő csillagukként örökítették meg. 
Ám a már nagybeteg Tóth Árpád a 
Vénuszt, a legfényesebb „csillagot” 
éteri hetérának nevezi. Mindazonáltal 
a fi zikai valóság ennél jóval prózaibb.

A 17. századot a klasszikus mecha-
nika századaként szokás számon tar-
tani. Hogy miért, annak részletezésébe 
most ne menjünk bele. Annyit viszont 
mindenképpen fontos megjegyezni, 
hogy a 16–17. század fordulóján élt 
Galileo Galilei (1564–1642) és Johan-
nes Kepler (1571–1630), akik elsőként 
készítettek és használtak csillagászati 
távcsövet, azaz teleszkópot. Ehhez vi-
szont az kellett, hogy valaki vagy vala-
kik feltalálják a tágabb világ megisme-
résének mindmáig nélkülözhetetlen 
eszközét, a nagyító üveget. Kezdetben 
szóba sem került a tudományos kuta-
tás. A látáshibáktól szenvedő embe-
reken próbáltak vele segíteni. Viszont 
szemüvegek készítésével a lencsecsi-
szolás csakhamar jól jövedelmező 
iparággá alakult ki. Művelői arra is 
rájöttek, ha egy tubusba egymástól pár 
ujjnyi távolságra két, esetleg három 
megfelelően csiszolt lencsét illesztenek 
bele, azzal a távoli dolgokat közelre le-
het hozni, mi több, ily módon látható-
vá lehet varázsolni a láthatatlant is. Ez 
legyen most a mi fő témánk.

Az előző fejezetek egyikében emlí-
tettem, ha Harveynek lett volna mik-
roszkópja, biztosan ő fedezi fel az em-
beri testet behálózó hajszálereket. Bár 
szert tehetett volna rá, mert létezett 
már mikroszkóp, csak pechjére ő nem 
vette észre. Illetve nem vette komo-
lyan, mert a piaci mutatványosok mint 
„bolhaüveggel”, óriásivá nagyított 
bolhákkal szórakoztatták a köréjük 
gyülekező szájtáti népet. Úgy tudjuk, 
tudományos megfi gyelésre először 
Francesco Stellutti (1577–1652), az 
olasz Hiúz Akadémia egyik tagja 
használt mikroszkópot. Erről viszont 
csak annyit, hogy ez az „akadémia” 
amolyan titkos társaságféle volt. Ám 

Stelluttitól sokkal komolyabb munkát 
fejtett ki a 180-szoros nagyítású mik-
roszkópjával a szintén olasz Marcello 
Malphigi (1638–1696), aki Bologná-
ban végezte a tanulmányait, majd az 
ottani egyetem bonctanprofesszora 
lett. Mint a legtöbb korabeli tudós, ő 
is polihisztor volt. Az anatómián kívül 
botanikai és zoológiai kutatásokat is 
végzett. Békák tüdejének vizsgálgatása 
közben felfedezte a kapillárisokat, ma-
gyarul a hajszálereket, amelyek az em-
beri szerveket, sőt az egész szervezetet 
is keresztül-kasul szövik. Ezzel kiegé-
szült Harvey munkássága az érrend-
szerről, ám Malpighi ennél is tovább 
ment. Ő írta le a vörös vérsejteket, 
amelyeket – mivel nincs sejtmagjuk, 
amit ő még nem tudhatott – ma vörös 
vértestekként illik számon tartani. Sok 
lenne Malpighi munkásságát itt mind 
felsorolni, csupán annyit jegyeznék 
meg, hogy Növényanatómiáját a hoz-
zá tartozó, szinte művészi rajzokkal a 
londoni Királyi Társaság adta ki 1675-
ben. 

A brit Királyi Természettudományos 
Társaság, röviden Royal Society 1660-
an alakult meg, és mindmáig kulcs-
szerepet tölt be a világ tudományos 
életének koordinálásában. Tagjai bár-
milyen témával foglalkozhatnak, csak 
vallási és politikai kérdésekkel nem. 
A társaság, megalakulása óta, a világ 
azon legkiemelkedőbb kutatóit fogad-
ja tagjai közé, akik bizonyos kritériu-
mok alapján tudósnak minősülnek. 
Kezdettől fogva az egyik alapelvárásuk 
volt az egyetemi végzettség. Egy kivé-
telt azonban tettek, mégpedig Anton 
van Leeuwenhoek (1632–1723) eseté-
ben, aki nem végzett egyetemet, mégis 
máig a legnagyobbak között tartjuk 
számon. Róla az én korosztályomat 
az 1950-es években még úgy tanítot-
ták az alap- és középiskolában, hogy ő 
találta fel a mikroszkópot. Pedig nem. 
Hogy kinek az érdeme e világlátást tel-
jesen átalakító találmány, talán senki 
sem tudja. Többen is a házaló holland 
lencsecsiszolóra, Jansen Zachariásra 
gyanakszanak, de akár más is lehetett. 
Viszont Leeuwenhoek semmi esetre 
sem. Ő csupán „tökéletesítette” ezt a 
csodálatos eszközt, ám helyesebb len-
ne, ha azt mondanánk, összeeszkábált 
magának egy különleges példányt. 
Merthogy az eredeti darab „tubusa” 
helyett átfúrt falemezek közé üveglen-
csét és maga csiszolta kristálygömböt 
és/ vagy gyémántdarabkát helyezett el, 
s rajtuk keresztül tanulmányozott egy-
egy tűre feltűzött élő vagy élettelen 

„valamit”. Ami meglepő, e „tákolmá-
nyával” 270-szeres nagyításban, tiszta 
képet tudott létrehozni. Az általa ké-
szített mikroszkópok titkát senkinek 
sem árulta el. Meg volt győződve róla, 
hogy minden vizsgálandó anyaghoz 
más-más lencsékre, azaz szerkezetre 
van szükség, ezért szinte gyártotta és 
árulta a maga alkotta műszereket. Ál-
lítólag mintegy 500-at készített belő-
lük, amelyek 150 évig voltak a kutatás 
legfontosabb eszközei. Találmányának 
híre bejárta az akkori világot. Nem-
csak azon világhírű tudósok, mint 
például az ugyancsak a polihisztor és 
diplomata Gottfried W. Leibniz (1646–
1716), a Royal Society tagja, hanem 
Nagy Frigyes porosz király és Nagy 
Sándor orosz cár is meglátogatta őt. 
Kit is? A volt posztókereskedőt, majd 
Delft  városházának teremőrét, aki va-
lójában dilettánsként, unaloműzésből 
ókumlálta ki a találmányát. Vagy talán 
mégsem? Igaz, mint említettem, Leeu-
wenhoek nem végzett egyetemet, de a 
tudásvágy benne kellett égjen, s hogy 
álmait megvalósíthassa, épp azért vá-
lasztott magának olyan megélhetési 
lehetőséget, ami mellett lehetővé vált, 
hogy a hobbijának éljen. Látni akarta 
a szemmel alig láthatókat, de aligha-
nem maga is meglepődött, amikor a 
láthatatlanokat is megpillantotta. Mik-
roszkópja alatt felismerte a harántcsí-
kolt, azaz a vázizmokat, a vörös vértes-
teket, többféle egysejtű lényt is ő talált 
meg elsőként. Alaposan szemügyre 
vette, illetve azonosította a hím ivar-
sejteket, amelyeket egy Hamm nevű 
diák mint „magállatkákat” fedezett 
fel. Leeuvenhoek a mikroszkópja alatt 
a baktériumokat is megpillantotta, 
csak éppen azt nem tudta megállapí-
tani, hogy azok micsodák valójában. 
Joggal tekinthetjük őt a mikrobiológia 
megteremtőjének. Ami még megle-
pőbb, senkinek az elmélete, fi lozófi ája, 
felfedezései nem befolyásolták őt. Már 
csak azért sem, mert nem tudott lati-
nul, a tudomány nyelve pedig a latin 
volt. Végül a londoni Királyi Társaság-
nak egy külön csoportja, pontosabban 
egy küldöttsége kereste fel őt otthoná-
ban, Robert Hooke vezetésével. Alapos 
körültekintés folytán megállapították, 
hogy Leeuvenhoek igazi tudós és kö-
zöttük van a helye. 

Tán mondani sem kell, Hooke, mint 
a legtöbb korabeli tudós, szintén poli-
hisztor volt. A későbbiekben még majd 
vele is foglalkozunk, de előbb ejtsünk 
néhány szót arról, hogy mit indított el 
a képzetlen amatőr a kitartó munkás-



ságával. Mondhatnánk, hosszú időn 
át majdnem semmit. Legfeljebb a len-
csecsiszolókat ösztönözte arra, hogy 
tökéletesítsék a munkájukat, illetve 
az ő találmányát, a mikroszkópot. Ma 
már kitűnő fénymikroszkópokat tud-
nak készíteni, melyek nélkül az orvosi 
laboránsok nem tudnák elvégezni a 
feladataikat, meg persze a biológia sza-
kos tanárok sem. Csak az a baj, hogy 
fénymikroszkóppal jó, ha 1500-szoros 
nagyítást tudunk elérni. Ám így is le-
hetőségünk nyílik betekinteni a sejtek 
belsejébe, viszont a sejtmagba már 
nem. Ehhez már modernebb eszkö-
zökre van szükség. 

A kívánt eredményt a 19. század 
fi zikusainak a kísérletei hozták meg. 
Bármily meglepő, a modern fi zikában 
is egy furcsa szerzet felfedezése hozta 
meg a szédületes gyorsasággal lezajló 
fejlődést. Az illetőt Wilhelm Conrad 
Röntgennek (1845–1923) hívták. So-
kan feltételezhetik, ő találta fel azt a 
készüléket, mellyel mostanság na-
ponta tízmilliók szervezetét világítják 
át, hogy megtalálják benne azokat a 
gócokat, amelyek, ha az orvosok nem 
lépnek közbe időben, óhatatlanul el-
pusztulnak. Pedig ő „csak” egy olyan 
„újfajta sugárzásról adott hírt, amely 
áthatol a szilárd testeken, és alkalmas 

arra, hogy láthatóvá tegye az addig lát-
hatatlan belső szerkezetet. Szerényen 
X-sugárnak nevezte el” (Benedek Ist-
ván, A tudás útja). Csak mellékesen 
jegyzem meg, Röntgen a fölöttébb 
renitens diákok közé tartozott, mi-
által annyira begyébe került a taná-
rainak, hogy az érettségit is csak ma-
gánúton engedték volna letenni neki, 
azonban a két kötelező klasszikus 
nyelvből megbukott. (Így hát érettsé-
gi vizsga nélkül lett belőle tudós.) No 
de ez ma már senkit sem érdekel. 50 
éves volt már, amikor az X-sugarakat 
felfedezte, ám nem valószínű, hogy 
létezik olyan középiskolás ifj ú, aki ne 
hallott volna róluk legalább pár szót 
vagy mondatot, még a biológiaórá-
kon is, hiszen tele van velük az egész 
világegyetem. Csak éppen nem így 
hívják őket, hanem Röntgen-sugarak-
nak (helyesebben már sugárzásnak), 
melye(ke)t Rudolf Albert von Kölliker 
(1817–1905), svájci származású neves 
anatómus javaslatára a felfedezőjükről 
neveztek el, miután az orvos kézfejét 
is átvilágították velük. Mindazonáltal 
nem ez a lényeges, hanem az, hogy a 
röntgensugarak meglelése majdnem 
minden természettudóst – Bequereltől 
kezdve a Curie családon és Rutherfor-
don át a maiakig (közéjük számítva 

a világhírű magyar atomfi zikusokat, 
sőt már tán a genetikusokat is) – lá-
zas kutatásra ösztönzött, illetve ösz-
tönöz ma is. Valószínűleg nem túlzás, 
ha azt mondjuk, a több százezerszeres 
nagyításra képes elektronmikroszkóp 
is részben ezeknek köszönheti a léte-
zését. Ide tartozik a számítógépes ré-
tegröntgenezés, szaknyelven kompu-
tertomográfi a (közismertebben CT), 
a mágneses magrezonanciás leképezés 
(NMR), az ultrahangos letapogató vizs-
gálatok (másképpen ultraszonográfi a, 
rövidítve szono) számtalan formája; a 
magzati fejlődés nyomon követésétől 
az időskori szövetburjánzásokig és 
megannyi rendellenes elváltozásnak 
a felderítéséig. Egy szó, mint száz, az 
orvostudományon (gyógyászaton) kí-
vül nehezen találnánk olyan tudo-
mányterületet, amelyen ne jutna nél-
külözhetetlen szerep a természetes és 
a mesterségesen gerjesztett röntgensu-
gárzásnak. Ám ha kimondjuk e szót, 
„rön(t) gen”, aligha jut eszünkbe az az 
idős korára elcsendesedett, a tanári 
pályáján döcögve haladó és sokat nél-
külöző mérnök (valójában gépészmér-
nök volt), aki 1901-ben elsőként kapta 
meg a fi zikai Nobel-díjat.   

GAIA RUHÁJA



ISKOLAHÍREK

LELKI BÁNTALMAZÁS ÉS KONFLIKTUSOLDÁS AZ ISKOLÁBAN

NYELVEK EURÓPAI NAPJA ISKOLÁNKBAN

A dunaszerdahelyi Közös Igazgatású 
Szakközépiskola Építészeti részlegének 
I. BS festő, kőműves, szárazépítő-gipsz-
kartonozó, valamint az I. SMZ építész, 
épületgépész-technikus, kertész- vi-
rágkötő és dekoratőr szakos tanulói 
október 1-jén a „Lelki bántalmazás és 

Iskolánkban, a dunaszerdahelyi Közös 
Igazgatóságú Szakközépiskola szerve-
zeti egységében, az Építészeti Szakkö-
zépiskola, Szabó Gyula 1-ben immár 
hagyománnyá vált, hogy az idegen 
nyelveket, nevezetesen a német és angol 
nyelvet oktató tanárainknak köszönhe-
tően a Nyelvek Európai Napja alkalmá-
ból 2021. szeptember 27-én az I. SMZ 
és II. SZ diákjai megmérettettek szókin-
csük fejlettségében, kreativitásukban, 
rajztudásukban, nyelvi ismereteikben. 
Napjuk élményekben és sikerekben 
gazdagon telt.

Katona Klaudia

konfl iktusoldás az iskolai környezet-
ben” témájával kapcsolatban foglal-
kozással összekötött előadáson vettek 
részt, mely a FutuReg Polgári Társulás 
SuliMediátor projektjének része. A cél 
az volt, hogy diákjaink tudatosítsák az 

egymás iránti tolerancia fontosságát, 
tiszteljék diáktársaikat és közösségük 
minden tagját. A kétórás tanulságos 
időtöltés után diákjaink új ismeretek-
kel gazdagodva vettek részt a következő 
tanórákon.

 A foglalkozások keretén belül konf-
liktusoldást is tanultak, kommunikációs 
képességeiket pedig páros és csoportos 
munkában fejlesztették. Bott Domon-
kos Lívia és Mészáros Krisztina medi-
átorok, trénerek a két külön csoporttal 
individuális, egyénre szabott módsze-
rek szerint foglalkoztak.

Tamási Éva

RENDHAGYÓ TESTNEVELÉSÓRA A SELYE JÁNOS GIMNÁZIUMBAN

A Selye János Gimnázium testnevelés-
oktatásának egyik innovációs elemé-
ben vettek részt az iskolánk tanulói, 
melyet október közepén tartottunk 
tornatermünkben. Iskolánkban nagy 

hagyománya van a testnevelés okta-
tásának, a kötelező klasszikus oktatás 
mellett rengeteg élvezetes, sporttal 
kapcsolatos tevékenységet is űznek a 
tanulóink, pl. úszásoktatásban része-
sülnek, korcsolyáznak, sítáborban, 24 
órás röpin, Generációk találkozóján, 
sportnapon vesznek részt. Heti 3 órá-
ban (kivéve a III. és IV. évfolyamot) 
igyekszünk megmutatni a mozgás 
örömét, próbáljuk megszerettetni di-
ákjainkkal a sportolást. Erre a délutáni 
szakkörökön és a fent említett progra-
mok keretén belül is lehetőség nyílik. 
A mozgás jelentősége kimondottan a 
pandémia alatt jött elő, próbáltuk az 
online oktatás alatt is ezt hangsúlyozni.

Innovációs elemként október 14-én 
egy rendhagyó testnevelésórán, aerobik-

edzésen vehettek részt diákjaink, Diósi 
Viktor tanár úrnak köszönhetően, egy 
dupla tornaóra keretén belül. A sok éves 
tapasztalattal rendelkező PaedDr. Slávik 
Éva tartott egy rendhagyó órát. Egy na-
gyon kedves, vidám és energiával teli 
hölgyet ismerhettek meg tanulóink, aki 
rendkívül kifárasztotta őket az edzésen. 

A diákok azonban nemcsak tornáz-
tak, hanem beszélgettek is a sport fon-
tosságáról és az egészséges életmódról, 
valamint táplálkozási tanácsokat is 
kaptak. Mindannyian nagyon élveztük 
a rendhagyó foglalkozást, és reméljük, 
hogy máskor is lehetőség nyílik ilyes-
mire.

Kurucz Lilla, 
a Selye János Gimnázium diákja



ISKOLAHÍREK

A KOMÁROMI SELYE JÁNOS GIMNÁZIUM DIÁKJAI RÉSZT VETTEK 

A „BIELA PASTELKA“ GYŰJTÉSBEN

A szlovákiai Vakok és Gyengénlátók 
Szövetsége segítő kezet nyújt azoknak 
az embereknek, akik nehéz élethelyzet-
be kerültek, betegség vagy baleset kö-
vetkeztében elvesztették a látásukat. Az 
Unió megpróbál javítani az életkörül-

ményeiken és helyreállítani az elveszett 
önbizalmukat.

A „Biela pastelka“ (Fehér zsírkréta) 
Szlovákia 10 legnagyobb adomány-
gyűjtése közé tartozik. A gyűjtés célja, 
hogy pénzforrásokat szerezzen a látás-
sérültek támogatására, valamint olyan 
tevékenységek fi nanszírozására, ame-
lyek segítik a vakokat és gyengénlátókat 
a társadalomba való beilleszkedésben.

A Selye János Gimnázium minden 
évben segítő kezet nyújt különböző jó-
tékonysági alapítványok számára. 2021. 
szeptember 24-én iskolánk csatlakozott 
a „Biela pastelka“ gyűjtéshez. A negye-
dik évfolyam önkéntesei – Keszegh 
Emma (IV.C) és Tóth Gergő (IV.D) – 
vállalták a pénzadományok gyűjtését. 
Sajnos a gyűjtésre csak az iskola épüle-
tében kerülhetett sor a romló járvány-

helyzet miatt. Diákjaink lelkesen vettek 
részt ezen a rendezvényen. Önkéntese-
inknek 173,07 €-t sikerült összegyűj-
teniük. A kampány során tájékoztató 
információs lapokat és fehér zsírkré-
tát osztottak, amely a vakok világának 
szimbóluma.

Ez a nyilvános adománygyűjtés a 
komáromi Vakok és Gyengénlátók 
Szövetségével együttműködve valósult 
meg. Nagy köszönettel tartozunk ne-
kik, hogy tanulóink számára egy időre 
betekintést nyújtottak a vakok nehéz 
világába, és ezáltal segíthettek nekik. 
Köszönet illeti az iskola vezetőségét és 
mindazon tanárt is, akik az önkéntese-
ket a nemes cél érdekében a rendelke-
zésünkre bocsátották.

PaedDr. Matus Alica

A KV TÁRSULAT ÚJFENT A SELYE JÁNOS GIMNÁZIUMBAN

A KV Társulat szeptember 23-án 
a Selye János Gimnáziumban két da-
rabot mutatott be. Az első a Kedves 
én! című darab, melyet Kunt Gergely 
Kamasztükrök című művéből inspirá-
lódva Enyedi Éva írt. Az előadás a ma-
gyar történelem második világháborút 
felölelő korszakát járja körül. A darab 
rendezője Szenteczki Zita.

A KV Társulat nem színházi nevelés-
re specializálódott csoport; elsősorban 
színházi társulatként defi niálják önma-
gunkat Az ifj úsági program 3 lépcsős 
rendszerben vonja be a diákokat a szín-
házcsinálás folyamatába, melynek része 
maga az előadás, illetve az azt előkészí-
tő és feldolgozó foglakozások.

A KV társulat új bemutatóját Kunt 
Gergely nagysikerű Kamasztükrök c. 
műve inspirálta, amely kamaszok nap-

lóin keresztül mutatja be a magyar tör-
ténelem egyik legellentmondásosabb és 
legtragikusabb időszakát. Az előadás-
ban 5 kamasz szemszögén keresztül ka-
punk rendkívül érzékeny és személyes 
képet az 1939 és 1945 közötti évekről. 
A magyar történelem tizenéves fi atalok 
hangján szólal meg; a legszemélyesebb 
és legintimebb bejegyzéseken keresz-
tül tárul fel egy olyan világ, amelyet a 
legalaposabb történelemkönyvek sem 
tudnak igazán megmutatni. 

Előadásukban bemutatták azt a meg-
rázó folyamatot, ahogyan a zsidó és 
keresztény tizenévesek szembesülnek 
a zsidótörvények következményeivel; 
a munkaszolgálatra elhurcolt családta-
gok, ismerősök sorsával, a csillagos há-
zakkal és a munkaszolgálattal. Ez a ka-
maszok traumatikus felnőtté válásának 
története, a személyes időmúlás össze-
sűrítése egy általuk létrehozott drámai 
térben-időben.

A darabban korabeli sanzonok, kato-
nadalok, népdalok, magyar nóták szó-
laltak meg élőzenei kísérettel. Az előadás 
szerves része egy félórás beszélgetés volt 
a diákokkal a hallottakról, kire milyen 
hatással volt a darab, milyen élmények-
kel gazdagodtak, ki tetszett, ki nem… 
A drámajáték hatására olyan nélkü-
lözhetetlen változások következhetnek 
be, mint például a megértés szintjének 

módosulása, fejlődése, pozitív változás 
a szociális viselkedésben, kooperációs 
készségben, a nyelvi és egyéb kommu-
nikációs tapasztalatok fejlődése, mások 
szükségleteinek és szándékának fel- és 
elismerése. Szereplők: Barna Lilla, Ko-
vács Domokos,  Száger Zsuzsanna, Ter-
hes Sándor, Urbanovits Krisztina; író–
dramaturg: Enyedi Éva; látvány: Juhász 
Nóra; zenei vezető: Pálos Péter; produk-
ciós asszisztens: Cseh Adrienn; rendező: 
Szenteczki Zita.

A második előadás, Szücs Zoltán 
Függésben című darabja, a gyógyszer-
függés, a kényszeres evés, a számítógép-
függés, a munkamánia, a vásárlási má-
nia, az alkoholizmus, a szerelemfüggés 
és a drogfüggés témáit érinti – a Kolibri 
Színházzal közösen. Az előadás nyíltan 
és őszintén próbált beszélni olyan prob-
lémákról, amelyekről kevés szó esik, 
mégis súlyosan érintheti a tizenévese-
ket, másrészt megmutatta, hogy milyen 
sorsok és kiváltó okok állhatnak a hát-
térben. Szereplők: Bárdi Gergő, Burján 
Fanni, Hajdú Csilla, Ivák Bence, Krausz 
Gábor, Némedi Árpád, Molnár Csilla 
Boróka, Száger Zsuzsanna, Urbanovits 
Krisztina; társrendező: Surányi Nóra 
rendező: Czukor Balázs

Csak köszönni tudjuk, hogy itt voltak!

PaedDr. Králik Zsuzsanna
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„NAGY UTAZÁS A KORAI FEJLESZTÉSTŐL A TEHETSÉGGONDOZÁSIG”

SZAKMAI NAP MUZSLÁN

Hogyan befolyásolják az érzelmek a ta-
nulók teljesítményét? Hogyan tudunk 
egy szorongó tanulónak segíteni ne-
hézségeinek leküzdésében? Mi a közös 
a mozgás és a tanulás elősegítése kö-
zött? A pedagógiai szakmai közeg egy-
re nagyobb hangsúlyt fektet a tanulók 
testi és szellemi jóllétére. Nemcsak a 
tárgyi tudás átadását tartja fontosnak, 
hanem egy olyan óvodai és iskolai kör-
nyezet kialakítását is, ahol a tanulás és 
játék kiegészíti egymást, ahová a tanu-
lók szeretettel járnak, ahol a tanáraik 
felfi gyelnek a problémáikra és segítő 
kezet is nyújtanak. Ennek szellemében 
került megrendezésre 2021. szeptem-
ber 9-én Muzslán a „Nagy utazás a ko-
rai fejlesztéstől a tehetséggondozásig” 
c. pedagógiai szakmai nap a Szlovákiai 
Magyar Pedagógusok Szövetsége jó-
voltából.  

Fekete Irén, az SZMPSZ elnökének 
munkáját társszervezőként segítette 
Salgó Gabriella, az Érsekújvári Terüle-
ti Választmány elnöke, Czibor Angeli-
ka, a Komáromi Területi Választmány 
elnöke, továbbá Farkas Iván, Muzsla 
Község polgármestere és Ölveczky 
Árpád, a muzslai Endrődy János 
Alapiskola igazgatója. A műhelyfog-
lalkozásokat a Győr-Moson-Sopron 
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pan-
nonhalmi Tagintézményéből érkező 
vendégelőadók tartották. Az előadás-
sorozaton a járványügyi előírásoknak 
megfelelően, előzetes regisztráció elle-
nében 60 fő vehetett részt. Az előadá-
sok két színhelyen zajlottak: a muzslai 

kultúrházban és tavaly átadott szabad-
téri színpadon.

 A szakmai nap célirányú képzést 
nyújtott a mozgás és a gyógypedagó-
gia eszköztárával, ahol az elmélet a 
gyakorlattal összekapcsolva igyeke-
zett segítséget nyújtani a diagnosztika, 
a prevenció és a terápia területein, s 
nem csupán az oktatásnak, de a véle-
mény- és tapasztalatcserének is helyt 
adott. Az előadásokat három szekcióra 
osztották fel. Az első szekció előadása 
az óvodáskorú gyerekek mozgásával, 
testtartásával és korai fejlesztésével 
foglalkozott. Az óvodapedagógusok 
részére két foglalkozást tartottak: a 
Mozgás határok nélkül címen Takács-
Budai Csilla gyógypedagógus, Ma-
radj talpon, légy egyenes!  címen pedig 
Posta Krisztina Anna gyógytestnevelő 
beszélt a mozgás fontosságáról, akik 
könnyen elsajátítható mozgásos gya-
korlatokat is átadtak a hallgatóságnak. 

 A második szekció közönségének 
sorait alsó tagozatos tanítók töltötték 
be, akik szintén két előadáson vehet-
tek részt. Az Úton az olvasás és írás 
fejlesztése felé című előadás keretén be-
lül Kozma Szabolcs logopédus kifejtet-
te annak módszereit, hogy a testkép és 
a végtagok koordinációja és az érzék-
szerveink tudatos használata miképp 
nyújthat segítséget az óvodás gyerme-
kek és alsó tagozatos tanulók fejlesz-
tésében, az olvasás és írás könnyebb 
elsajátításában. Polákné Szeiman Ka-
talin gyógypedagógus pedig a játékok 
birodalmába kalauzolta a hallgatósá-

got, aki a hagyományos táblajátéko-
kon keresztül mutatta be a logika és a 
fi gyelem fejlesztésének lehetőségeit. 

 A harmadik szekció előadásai felső 
tagozatos tanároknak nyújtottak bete-
kintést az érzelmi intelligencia fogal-
mának megértésébe. Az Értelem kont-
ra érzelem, az érzelmi intelligencia a 
mindennapi pedagógiai munkában és a 
Hogyan szelídítsük meg az indulatokat? 
– a gyermekkori agresszió okai és meg-
oldási lehetőségei című előadások ré-
vén Hutvágner Kamilla pszichológus 
ismertette az érdeklődőkkel az érzel-
mi intelligencia fejleszthetőségének 
fontosságát, az érzelmek felismerését 
és összekapcsolását a tanulók telje-
sítményével, az iskolai környezetben 
előforduló indulatkezelés lehetőségeit. 
Ezenkívül az önuralmi és önismereti 
foglalkozáshoz használható különbö-
ző eszközök és játékok bemutatására is 
sor került. 

 A szakmai nap nemcsak a tu-
dás átadásáról és a megszívlelendő 
jótanácsokról szólt. Az előadások zá-
rásaként Bernáth Tamás, a komáromi 
Jókai Színház színművészének zenés 
fellépése biztosította a nap végére a 
feltöltődést és a jó hangulatot. 

 A tapasztalt szakemberek segítsége 
mindig áldás, így bízunk benne, hogy 
a jövőben is minőségi előadások révén 
fejleszthetjük magunkat.

 
 Ölveczky Árpád,  igazgató



SZMPSZ

ÚJRA EGYÜTT – EGY KÉPZŐMŰVÉSZETI VERSENY 

EREDMÉNYHIRDETÉSÉNEK MARGÓJÁRA

Amikor 2021 januárjában a Szlová-
kiai Magyar Pedagógusok Szövet-
sége és a társszervezők meghirdet-
ték a XIV. Harmos Károly Országos 
Képzőművészeti Pályázatot, fel sem 
merült bennünk, hogy ne kapcsolód-
junk be. Pedig bennünk volt az a bi-
zonyos „mi lesz, ha”-érzés… Annál is 
inkább, mert januárban még nagyon 
nehéz volt a járványügyi helyzet, zár-
va voltak az iskoláink. Bár online nem 
rajzolhattunk, de a határidő nagyon 
kedvező volt, tudtuk, hogy győzni fog-
juk a feladat elvégzését. A téma sokak 
kedvencévé vált, az utóbbi évek egyik 
legjobb választása volt Nemes Nagy 
Ágnes verseinek illusztrálása. 

Nagy örömmel vettük tudomásul 
az eredményeinket. Minden felkészítő 
pedagógus számára elismerés, amikor 
a szakmai értékelő bizottság kiállí-
tásra, díjazásra javasol egy vagy eset-
leg több olyan alkotást, melyet saját 
mentoráltjai rajzoltak. A kis alkotók-
nak azonban a legnagyobb boldogsá-
got az okozta, hogy idén nem marad el 
a díjátadó ünnepség, és részt vehetnek 
a gyermekrajzokból készült kiállítás 
ünnepélyes megnyitóján Pozsonyban. 
Ki gondolta volna, hogy 2021-ben 
ennyire lehet örülni egy utazásnak…

Ezért aztán nem is gondolkodtunk 
rajta sokat, 200 km ide, 200 km oda, 
mi bizony útra keltünk. Sőt. Hogy a 

büszke szülők sem maradjanak le a 
nagy eseményről, kisbuszt is rendel-
tünk, s irány a Duna utca. A korláto-
zások, szabályok és jelzőlámpák sem 
tudták elrontani a napunkat. Miután 
sikeresen átverekedtük magunkat a 
nyomtatványok tömegén és sikeresen 
regisztráltunk a rendezvényre, pró-
báltuk a régi ismerősöket felismerni 
a maszkok mögött. Ismerős kollégák, 
anyukák, gyermekek… Mindenki rá-
akadt egy-egy ismerősre. A Magyar 
Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium 
még mindig kiváló helyszíne a nagy 
nap nyitányának, zökkenőmentesen 
zajlott minden. Ebéd után városnézés-
re indultunk, ahogy „azelőtt” is tettük. 
Illetve, majdnem úgy, mint azelőtt. A 
szövetség az idén kisvonatos városné-
zésre invitálta a résztvevő gyermeke-
ket és kísérőiket. Csodálatos megle-
petés volt! Végigjártuk (vonatoztuk) 
a főváros legjelentősebb útvonalait, 
láthattuk legszebb történelmi épüle-
teit és emlékműveit. Közben, haladva 
a korral, fülhallgatón keresztül hall-
gattuk a legfontosabb információkat, 
természetesen magyar nyelven. Óriási 
élmény volt.

A gyermekrajzokból készült kiállí-
tásnak idén is a Szlovák Nemzeti Mú-
zeum működtette Szlovákiai Magyar 
Kultúra Múzeuma adott otthont. Ez 
ideális helyszín a megannyi színes, 

varázslatos alkotásnak. Az ünnepélyes 
megnyitó után került sor a gyerekek 
által leginkább várt eseményre, a díját-
adó ünnepségre. A kis alkotók mellett 
a felkészítő pedagógusokat is jutal-
mazták a szervezők. Kevés olyan ki-
értékelés van, ahol a pedagógusokat is 
köszöntik. Pedig egy pályamű mögött 
rengeteg tanács, ötlet és módszer bú-
jik meg. Az igazán színvonalas munka 
mellé kell a felkészítő pedagógus vagy 
szülő is. 

2021. szeptember 24-én élmé-
nyekben gazdag, eseménydús napot 
tölthettünk el Pozsonyban, melyet 
egy fogadással zártunk. Az idei torta 
ugyanolyan fi nom volt, mint máskor, 
s a gyermekek ugyanolyan lelkesedés-
sel fogadták, mint máskor. Igazi édes 
befejezése volt a napnak. Köszönet a 
szervezőknek a rendezvény zökkenő-
mentes lebonyolításáért, a törődésért 
és a lelkesedésért. Végre újra jó volt 
pedagógusnak lenni és kiszabadulni a 
vírus szorításából. Kíváncsian várjuk 
a XV. Harmos Károly Országos Kép-
zőművészeti Pályázat kiírását, az idei 
témaköröket, mert biztosak vagyunk 
benne, nem fogjuk kihagyni.

 
 Bóna Tímea, pedagógus

Pongrácz Lajos Alapiskola, Ipolyság
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Minden jog fenntartva. 
Kéziratokat nem őrzünk meg 
és nem küldünk vissza.  

Csallóközben születtem és nem mondha-
tom, hogy folyamatosan elvágyódtam vol-
na. Szeretem az alföldet. Ettől függetlenül 
a tanulmányaim és a magánéletem is úgy 
hozta, több helyen éltem az országban, s 
látva a különböző emberi megközelítése-
ket és gondolkodásmódot, pontosan értem 
és érzem is, mi az, ami esetleg szebb vagy 
jobb lehet egy másik vidéken. Mégis visz-
szavágytam. 

Ezzel együtt vagy éppen ezért azért időn-
két útra keltem, ahogy annyian manapság. 
Megismerni, felfedezni, élményekkel gaz-
dagodni, mert minden vidék adhat nekünk 
valami olyan kincset, melynek megismeré-
se legalább néhány pillanatra, de akár egy 
egész életre meghatározhatja azt, akik va-
gyunk. Néhány éve feleségemmel eljutot-
tunk Milánóba is. A divat egyik világköz-
pontjába, az olasz pénzügyi centrumba, 
amely nekem közel három évtizede egyet 
jelent a helyi AC Milan focicsapatának 
otthonával. Vannak szurkolók, akik ked-
venceiket a sikeresség fényében cserélik, 
de többen vannak azok, akik egy életen át 
hűségesek maradnak azon egyetlen csapat 
iránt. Ez utóbbi jellemző rám is, így nem is 
olyan titkolt célom volt eljutni Lombardia 
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központjába és a San Sirot, vagyis a helyi 
klubok stadionját is megcsodálni.

Sikerült, s amikor a helyi turistabusz a 
stadion közelébe ért, elérzékenyülve tekin-
tettem a hatalmas építészeti alkotásra. Kö-
zel negyven fokos hőségben ismertem meg 
az öltözőt, a gyepet, a lelátót, majd a sta-
dion árnyékában pihenve gondolkodtam 
azon, hogy ez is megadatott. Nem is akar-
tam elhinni, hogy a 8-10 éves önmagam 
álma teljesült és ott voltam Milanóban. 

Egész kirándulásunk során óriási forró-
ság jellemezte napjainkat, amelyben mégis 
tökéletes eleganciával felöltözött, zakóban 
sétáló férfi akat, kecses hölgyeket és persze 
rengeteg turistát láttunk. Ugyanakkor az is 
érezhető volt, a modern világ lüktető zaja 
uralja a várost, ahol a magas árak és az üz-
let irányítja a mindennapokat, ez nem az a 
toszkán vagy éppen velencei olasz hangu-
lat, hanem a napjaink globalizmusa talián 
előadásban.

Ettől függetlenül olyan városban tölthet-
tem el néhány éjszakát, amelybe szerettem 
volna eljutni és egyszer még biztosan vissza 
szeretnék menni, hogy egy igazi fociőrü-
letnek is részese lehessek.

MILANÓ – OLASZOS, DE MÁSKÉPPÓÓÓÓÓ

RAJKOVICS PÉTER

Kiadványunkat támogatta a Szlovák 
Köztársaság Kisebbségi Kulturális 

Alapja. 
Realizované s fi nančnou podporou 

Fondu na podporu kultúry 
národnostných menšín.

AZ ÉN VÁROSOM

CSICSAY ALAJOS, közíró, nyugalmazott pedagógus, a Katedra Társaság volt elnöke, Párkányban él (csicsay.alajos@gmail.com); 
GERGELY VIKTÓRIA, a nyitrai Közép-európai Tanulmányok Kara oktatója, Nyitrán él (vicky.gergelyova@gmail.com); 
GÖRÖZDÖS ALEXANDRA, a nyitrai Közép-európai Tanulmányok Kara hallgatója, Nagymegyeren él 
(alexandragorozdos@gmail.com); KÁRPÁTI ANDREA, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-Európai Tanulmányok 
Kara egyetemi tanára, Budapesten él (akarpati@ukf.sk); MÉSZÁROS PÉTER, a dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Magyar Tan-
nyelvű Alapiskola tanítója, Somorján él (saresberiensis@atlas.cz); MORVA MÁTYÁS, a Martosi Népfőiskola munkatársa, szer-
kesztő, Ipolyságon él (morva@refl ex24.sk); NOVÁK MONIKA, pedagógus, Érsekújvárban él (novakmonika.szmpsz@gmail.com); 
RAJKOVICS PÉTER, közgazdász, író, fényképész, Kisudvarnokon él (rajkovics@gmail.com); SZABÓ TIBOR, a Nyit-
rai Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-Európai Tanulmányok Kara dékánhelyettese, Nyitrán él (tszabo@ukf.sk); TÓTH 
ERIKA, a Tallósi Alapiskola tanítónője, Egyházkarcsán él (erika@dizart.sk); TÓTH TIBOR, a komáromi Eötvös utcai 
Alapiskola tanára, a Vámbéry Földrajzverseny szervezője, Karván él (toth@eotvos.sk); VANČO ILDIKÓ, a Nyitrai KFE 
Közép-európai Tanulmányok Karának docense, nyelvész, Párkányban él (ivancova@ukf.sk); VÁRADI FERENC, a Károli 
Gáspár Református Egyetem főiskolai docense, Nagykőrösön él (varadi.ferenc@kre.hu)

KÖNYVAJÁNLÓ

Megrendelhető a 
marketing@liliumaurum.sk 

e-mail-címen vagy 
a kiadó postacímén 

(Lilium Aurum Lap- és Könyv-
kiadó, Galantská cesta 658/2F, 

929 01 Dunajská Streda; 
tel.: 00421 (0)903 724 781)

Horváth Géza: 
A napfény áthatol...
Kórusgyűjtemény
Kiadó: Lilium Aurum

„Tíz éve jelent meg a Csemadok Művelődési Intézetének gondozásában Horváth Géza 
kórusműveinek gyűjteménye Este van, este van címmel. Ahogy abban a kötetben, 
ugyanúgy ebben is találunk egynemű és vegyeskari műveket: egyháziakat, népdal-
feldolgozásokat és kortárs költemények ihlette kórusműveket. Ez a kötet elsősorban 
a 2011 óta eltelt évtized szerzeményeinek válogatását tartalmazza, de helyet kapott 
benne néhány olyan kórusmű is, amely jóval korábban: az 1980-as vagy az 1990-es 
években keletkezett. (…) a szerzőnek ezúttal is az a szándéka, gazdagítsa a magyar 
énekkarok kórusműválasztékát.” 

Részlet Huszár László írásából

Ára: 11 €

Tisztelt Olvasók!

Szeretettel ajánljuk szíves fi gyelmükbe Horváth Géza A napfény áthatol... című kórusgyűjteményét, amely igazi csemegéket tartal-
maz a karéneklés elkötelezettjei számára. A könyvet megvásárolhatják a Lilium Aurum Könyvkiadóban Dunaszerdahelyen vagy 
megrendelhetik a  marketing@liliumaurum.sk címen is.

CSCSIICSAY ALAJ

SZERZŐINK
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Villamos műszerész

Festőnk munka közben

MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA, KOMÁROM

Stredná odborná škola technická – 
Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská 

cesta 10, 945 25 Komárno

CNC marógép műkö-
désének bemutatása

Asztalosaink munka 
közben

Szállítmányozási ügyintéző 
szakos diákjaink gyárlátogatása 

a győri Audiban

A Határtalanul pályázatban részt 
vevő diákjaink Debrecenben

 A megtervezett alkatrész 3D-s 
nyomtatása

Diákjaink hegesztés közben

Tanulmányi kirándulás az 
ógyallai csillagvizsgálóban

Az ERASMUS+ programban részt 
vevő diákjaink Békéscsabán

CNC esztergagép 
programozása


